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Załącznik nr 4  

WZÓR 

 
UMOWA DOSTAWY Nr …………………. 

 

Zawarta w dniu  ..........................  roku w Kielcach pomiędzy: 

POLITECHNIKĄ ŚWIĘTOKRZYSKĄ z siedzibą w Kielcach Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, NIP: 
6570009774, REGON: 000001695,  zwaną dalej Zamawiającym,  

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………………….. 

a 

…………………………………………………… 
(pełna nazwa podmiotu, siedziba i adres) 

(nazwa organu ewidencyjnego/rejestrowego i jego siedziba)  

(nr w rejestrze/ewidencji} 

(wysokość kapitału zakładowego jeśli dotyczy. NIP, REGON) 

 

reprezentowaną (ym) przez: 

…………………………………………………… 
 (imię i nazwisko, pełniona funkcja, podstawa reprezentacji) 

 

zwanym dalej Wykonawcą,  

 
zawarto umowę o treści poniższej: 

§ 1 

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

na dostawę monitorów (mierników) jakości powietrza w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–

Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie 

Infrastruktury B+R”]  
Zamawiający zleca dostawę ……………………………………………..………………… dla Laboratorium Prototypowania i 
Eksploatacji Technologii i Instalacji OZE Politechniki Świętokrzyskiej.  

2. Przedmiot dostawy, o której mowa w ust. 1 określa opis przedmiotu zamówienia wskazany załączniku nr 1 do SIWZ, który 

stanowi integralną część niniejszej umowy. Ilekroć umowa posługuje się pojęciem przedmiotu zamówienia, rozumie się pod 

tym fabrycznie nowe urządzenia i oprogramowanie lub jakąkolwiek część, objęte przedmiotem zamówienia. 
 

§ 2 

1. Wykonawca zapewnia, że : 

- dostarczany przedmiot zamówienia posiada stosowne świadectwa, certyfikaty lub aprobaty techniczne, wymagane dla 

wyrobów dopuszczonych do obrotu,  
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- jest uprawniony do wprowadzania do obrotu dostarczonych urządzeń oraz oprogramowania zainstalowanego w 

dostarczanych urządzeniach,  

- jest uprawniony do wykonywania zobowiązań wynikających z gwarancji jakości i serwisu w stosunku do dostarczonego 

przedmiotu zamówienia,  

 
2. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 

- dostarczenia i uruchomienia przedmiotu zamówienia w Laboratorium Prototypowania i Eksploatacji Technologii i 
Instalacji OZE Politechniki Świętokrzyskiej, 

- przekazania prawa do korzystania z oprogramowania zainstalowanego w dostarczanych urządzeniach 

 
§ 3 

1. Termin realizacji ustala się w ciągu … dni roboczych od daty zawarcia umowy. 
2. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest Laboratorium Prototypowania i Eksploatacji Technologii i Instalacji OZE 

Politechniki Świętokrzyskiej. 
3. Strony wyznaczają do kontaktu w ramach bieżącego wykonania Umowy: 

- ze strony Zamawiającego: ………………………………., …………………………, ………………………………, 
(imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

- ze strony Wykonawcy: ………………………………., …………………………, ……………………………… . 
(imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

 

 
§ 4 

1.  Wynagrodzenie, za realizację przedmiotu umowy wynosi: 

Ogółem kwota brutto (w tym należny podatek VAT) ……………………………………………………………. 

(słownie złotych: ……………………………………………) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest ceną za wykonanie całego przedmiotu Umowy, obejmuje wszystkie niezbędne 

koszty związane z prawidłowym wykonywaniem zamówienia wraz z dostawą urządzeń, przeprowadzeniem wymaganych 

szkoleń, warunkami udzielonej gwarancji, tak aby cel postępowania został osiągnięty.  

3. Wartość Umowy jest stała i niezmienna aż do zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. 

 
 

§ 6  
1. Wykonawca na przedmiot zamówienia udziela gwarancji jakości na okres …………..miesięcy. Pod pojęciem gwarancji jakości 

Zamawiający rozumie zamiennie gwarancję jakości udzieloną przez Wykonawcę lub  przez producenta. 

2. Czas reakcji na usunięcie awarii wynosi ……. godzin od momentu zgłoszenia w dni robocze, a czas usunięcia awarii w czasie 

nie dłuższym niż ……. tygodni od chwili przystąpienia do usuwania awarii. Pod pojęciem dni roboczych rozumie się dni od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu właściwych przepisów. 

3. Wykonawca świadczyć będzie serwis gwarancyjny w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku konieczności naprawy poza 

siedzibą pokryje koszty transportu wraz z ubezpieczeniem aparatury i oprogramowania na czas transportu w obie strony i 

naprawy. 

4. Niezależnie od roszczeń wynikających z warunków udzielonej gwarancji Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu 

rękojmi. 
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§ 7 
1. Rozliczenie za przedmiot umowy dokonane zostanie fakturą wystawioną po realizacji zamówienia i odbiorze przedmiotu 

umowy. Odbiór dokumentuje się protokołem zdawczo – odbiorczym stwierdzającym prawidłowe wykonanie dostawy urządzeń, 

prawidłowe udzielenie gwarancji jakości, sporządzonym przez upoważnionych przedstawicieli stron. 
2. Wynagrodzenie płatne jest przelewem, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od daty 

doręczenia faktury, na wskazany przez Wykonawcę w ofercie rachunek bankowy. 

3. Podstawą wystawienia faktury jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń 

stwierdzający prawidłowe wykonanie umowy. 

4. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
§ 8 

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

a. za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy w wysokości 1% całościowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym 

mowa w § 4 Umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

b. za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania awarii w wysokości 0,005% całościowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 
o którym mowa w § 4 Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.  

c. w przypadku nieusunięcia awarii w terminie określonym w § 6 Umowy w okresie gwarancji w wysokości 0,5% całościowego 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 Umowy, za każdy dzień opóźnienia.  

d. za odstąpienie od Umowy przez Zmawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wartości całościowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 Umowy 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w 

wysokości 10 % wartości całościowego wynagrodzenia brutto. 

4. Kary podlegają sumowaniu.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia bez konieczności 

składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 

Wykonawcę w pełnej wysokości w przypadku, gdy wysokość szkody przekroczy zastrzeżoną na tę okoliczność wysokość kary 

umownej. 
 

§ 9 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, 

że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w 

terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a także w przypadkach wskazanych w kodeksie 

cywilnym. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

zaakceptowanej przez Zamawiającego części umowy. 
 

 
§ 11 
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1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej 

zmiany. 

2. Zamiana może nastąpić w przypadkach, o których mowa w SIWZ oraz w art. 144 Pzp. 

 

 
 § 12 

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy  Pzp, kodeksu cywilnego i innych właściwych 

ustaw. 

4. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu 

rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.  

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 
 

 

 

 

                   Zamawiający                 Wykonawca  

 

……………………………….     ………………………………. 
 

 

 


