Znak: AG.I.272.2.3.2021

Załącznik nr 5 do Zapytania
UMOWA Nr ………………
(projekt)

zawarta w dniu ………………... 2021 r. w Kielcach pomiędzy:
Skarbem Państwa - Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach mającym swą siedzibę przy
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 657-02-43-056, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………. …..………………………………………………
a
………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w formie Zapytania ofertowego na zadanie pn.:
„Zakup gadżetów na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w 2021 roku”,
znak: AG.I.272.2.3.2021, zawarto umowę następującej treści:
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§1
Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa gadżetów z logo Wojewody Świętokrzyskiego, logo
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz logo 112 (Centrum Powiadamiania Ratunkowego)
wraz z opracowaniem projektów nadruków na gadżetach w zakresie określonym w Opisie przedmiotu
zamówienia – Załączniku nr 2 do Zapytania.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia oraz
złożoną przez niego ofertą, a także jest nowy, kompletny, wolny od jakichkolwiek wad prawnych
i obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.
Zamawiający wymaga, aby produkty były wysokiej jakości, fabrycznie nowe oraz kompletne.
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w opakowaniu zabezpieczającym je przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem. Koszt opakowania jest wliczony w cenę przedmiotu zamówienia.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zostanie wykonany z zachowaniem należytej
staranności.
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.
§2
Przedmiot umowy będzie dostarczony, rozładowany i wniesiony przez Wykonawcę do magazynu lub
innego pomieszczenia przy al. IX Wieków Kielc 3, wskazanego w trakcie realizacji umowy przez
Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00:
a) pierwsza transza od dnia podpisania umowy w terminie do 15 kwietnia 2021 r.
b) druga transza (kalendarze - pozycja 17 i 23 w Opisie przedmiotu zamówienia - Załączniku
nr 2 do Zapytania) od dnia podpisania umowy w terminie do 30 listopada 2021 r.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania
umowy projektu graficznego proponowanych produktów wraz z rozmieszczeniem logotypów
i przekazania do akceptacji Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail:
…….@kielce.uw.gov.pl.
W terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania opracowanych projektów, Zamawiający dokona ich
akceptacji lub zgłosi ewentualne uwagi. W przypadku uwag Wykonawca będzie zobowiązany do ich
uwzględnienia i naniesienia odpowiednich poprawek w terminie 3 dni roboczych.
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia (z jednodniowym wyprzedzeniem) Zamawiającego
o terminie dostawy przedmiotu umowy.
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5. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru ilościowego, asortymentowego i jakościowego przedmiotu
umowy w terminie 3 dni od wykonania przez Wykonawcę wszystkich czynności wymaganych umową.
6. Z czynności odbioru będzie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy i podpisany przez
upoważnionych przedstawicieli Stron.
7. W przypadku nieobecności przedstawiciela Wykonawcy w czynnościach przyjęcia-odbioru,
Zamawiający ma prawo sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy jednostronnie. Ustalenia protokołu są
wiążące dla Wykonawcy.
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§3
Strony ustalają wysokość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy (I i II transza) na łączną kwotę
brutto:…………………zł
(słownie: ………………………………………………………….……………………..):
a) wysokość wynagrodzenia pierwszej transzy w kwocie brutto……………………..…….………….. zł
(słownie: ………………………………………...………………………….……………………..).
b) wysokość wynagrodzenia drugiej transzy (dot. kalendarzy - pozycji 17 i 23) w kwocie brutto:
……………………… zł
(słownie: ………………………………………………………….……………………...………..).
Wynagrodzenie ryczałtowe (za I i II transzę) obejmuje całość poniesionych przez Wykonawcę
kosztów na sfinansowanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy, łącznie z dostawą,
wniesieniem i rozładunku przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy (za I i II transzę) zostanie
uregulowane przez Zamawiającego po wykonaniu dostaw, przelewem, w terminie 21 dni
po otrzymaniu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na: Świętokrzyski Urząd
Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 657-02-43-056, na wskazane
w niej konto Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, że wykonanie zobowiązania w postaci płatności
faktury za II transzę nastąpi w terminie do 31 grudnia 2021 r. po otrzymaniu prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynikać wyłącznie z rzeczywistego wykonania umowy
w oparciu o ceny wskazane w Formularzu cenowym – Załączniku nr 4 do Zapytania.

§4
W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowiązany będzie do jego wymiany na nowy, wolny od wad w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia
pisemnego żądania przez Zamawiającego.
§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
a) niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 10% łącznego
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
b) opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1
pkt a i b umowy – w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym
mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
c) opóźnienia w realizacji wymiany przedmiotu umowy na nowy w stosunku do terminu określonego
w § 4 umowy – w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa
w § 3 ust.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
3. Potrącenie kar umownych może nastąpić w stosunku do niewymagalnych wierzytelności
przysługujących Wykonawcy.
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4. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy kwotę kar umownych, będzie on
uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy – na zasadach ogólnych – odszkodowania
uzupełniającego do wysokości rzeczywistej szkody.
5. Zamawiający może dochodzić jednocześnie kar umownych z różnych tytułów.
6. Nadto Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od powzięcia
wiadomości o przyczynie odstąpienia w razie nie wywiązywania się Wykonawcy z realizacji umowy
zgodnie z jej istotnymi postanowieniami.
7. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.
9. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w wypadku:
a) innego niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania jakichkolwiek obowiązków
umownych przez Wykonawcę, mimo skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy
wezwania do prawidłowego wykonywania umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie,
b) z innych istotnych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§6
1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do spraw związanych z realizacją umowy jest:
………………..……………………… tel.: ……………………………… e-mail: ……………………………..
2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do spraw związanych z realizacją umowy jest:
………………..……………………… tel.: ……………………………… e-mail: ……………………………..
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§7
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
a) zmiany stawki VAT,
b) wystąpienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili
zawierania umowy (siła wyższa, wypadek, w którym zostanie zniszczony przedmiot umowy, itp.)
– w takiej sytuacji strony mogą zmienić termin wykonania umowy,
c) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
Zmiana umowy nastąpi na wniosek jednej ze stron w terminie 5 dni od powzięcia wiedzy o przyczynie
zmiany.
Nie stanowi istotnej zmiany umowy:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana
rachunku bankowego),
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§8
Strony wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 Kodeks Cywilny (Dz. U. 2020 r., poz. 1740 ze zm.).
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§ 10
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie,
a w przypadku braku porozumienia poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo dla
Zamawiającego.
§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron
umowy.

............................................
ZAMAWIAJĄCY

........................................
WYKONAWCA
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