
 Załącznik nr 7 
 

Umowa  ATZ /        /2018 
 
 
Zawarta w dniu 2018…………  w Kielcach pomiędzy: 
 
Politechniką Świętokrzyską, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7,  25-314 Kielce 
reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
zwaną dalej „Zamawiającym”  
a 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
zwaną dalej „Wykonawcą ”  
 
o następującej treści: 

§ 1 
 
Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  
przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca a Wykonawca wykona konserwację instalacji 
sygnalizacji pożaru, oddymiania i sterowania odcięciami p.poż. wraz z usługą monitoringu do 
Państwowej Straży Pożarnej w obiektach Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i Sandomierzu 
zgodnie z przedstawioną ofertą stanowiącą załącznik Nr 4 do SIWZ.                                      

                            
§ 2 

 
1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 określa Specyfikacja Istotnych Warunków  

Zamówienia wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3 które stanowią integralną część niniejszej umowy.  
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1, zgodnie  

z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych  
       w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi. 
 

§ 3 
 
Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.  

 
§ 4 

                    
Do kontaktów w realizacji zamówienia ustanawia się ze strony Wykonawcy: 
………………………………….. 
 
 

§ 5 
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1.Wynagrodzenie, za realizację przedmiotu umowy wyraża się następująco: 

A/ cena netto.................................zł 
          /słownie......................................../ 
     
B/    Podatek VAT 23% kwota ........................zł  
          / słownie....................................../ 
     
      Podatek VAT 8% kwota ........................zł  
          / słownie....................................../ 
 
 C/   OGÓŁEM cena brutto   ............................ zł  
          / słownie...................................../ 
 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest ceną za wykonanie całego zamówienia, obejmującego 
wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia w zakresie  
konserwacji instalacji sygnalizacji pożaru, oddymiania i sterowania odcięciami p.poż. oraz 
monitoringu do Państwowej Straży Pożarnej.     

3.  Cena, o której mowa w ust. 1 nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy. 
 

§ 6 
1. Wykonawca w ramach konserwacji zobowiązuje się dokonywać bieżące naprawy instalacji ppoż.  
2. W celu przeprowadzenia naprawy Wykonawca we własnym zakresie dokona zakupu 

niezbędnych   materiałów. Koszt robocizny, materiałów oraz dojazdów do napraw w całym 
okresie trwania  umowy uwzględniony jest w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 5 ust.1 

3. Na wykonane naprawy Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji. 
4.  Każdorazowo w przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest do reakcji w terminie ….. 

godzin od chwili zgłoszenia awarii 
 
                                

§ 7 
 
1. Strony postanawiają, iż będą naliczać kary umowne w następujących przypadkach  

i wysokościach:  
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 
- opóźnienie w reakcji na zgłoszenie awarii w kwocie 100 zł netto za każdą godzinę opóźnienia, 
- nieprzedłożenie oświadczenia o zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę osób biorących 
udział w wykonaniu umowy  w wysokości 1 000 netto zł za każdy przypadek  
- nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 1 000 netto zł za każdy przypadek, 
- odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie stanowiącej 5 % 
wynagrodzenia umownego brutto. 
 
b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto. Niniejsze nie  
ma zastosowania przy odstąpieniu od umowy na zasadach określonych w art. 145 ust.1 ustawy 
prawo zamówień publicznych.  
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2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia Wykonawcy noty  
obciążeniowej.          

§ 8 
 
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy dokonane zostanie fakturami  

wystawianymi w sposób następujący: 
              - 1 faktura zbiorcza wystawiana 1raz na kwartał dla usługi konserwacji (potwierdzona  
                  protokołem konserwacji i wpisem do książki konserwacji) w rozbiciu na poszczególne 
                  budynki ( obiekty) zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. 
              - 1 faktura zbiorcza wystawiana 1 raz na miesiąc dla usługi monitoringu w rozbiciu na 
                poszczególne budynki ( obiekty) zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. 
2.    Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 21 dni licząc od daty ich doręczenia.    
3.    Zamawiający nie dopuszcza przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej 
       umowy na osoby trzecie. 
4.    Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku zamawiającego.  
 

§ 9 
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

 
§ 10 

   
W razie powstania sporów na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do ich rozpoznania jest 
sąd w Kielcach.                        

§ 11 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy: ustawy prawo 
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego.    

§ 12 
 

Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron 
umowy. 

§ 13 
Integralną część niniejszej umowy stanowią Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz  
z załącznikami. 

 
 

      Z a m a w i a j ą c y                        W y k o n a w c a 
 

 


