
Załącznik nr 2 
Umowa AGI.. .120 

Zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: 

Politechniką  Świętokrzyską, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7, 25-314 Kielce, NIP - 657-000-97-74 

reprezentowaną  przez: 
dr inż. Kazimierza Sokołowskiego — Kanclerza Politechniki Swiętokrzyskiej 

zwaną  dalej „Zamawiającym" z jednej strony a: 

reprezentowanym przez: 

zwaną  dalej „Wykonawcą" z drugiej strony zawarto umowę  o następującej treści: 

Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę  środków I sprzętu do utrzymania 
czystości Zamawiający zleca dostawę dla Politechniki Swiętokrzyskiej. 

Przedmiot dostawy, o której mowa w 1 określa cześć  nr  załącznika Nr la do zapytania ofertowego, 
który stanowi integralną  część  niniejszej umowy. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się  dostarczać  do siedziby Zamawiającego środków I sprzętu do 
utrzymania czystości w asortymencie określonym w załączniku nr 1 a do zapytania ofertowego. 

2. Potwierdzeniem zachowania parametrów jakościowych ww. materiałów są  certyfikaty i atesty wystawione przez 
producenta, dostarczone Zamawiającemu wraz z dostawą. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1.04.2020 r. do 31.03.2021 r. 
2. Wykonawca realizuje dostawy partiami stosownie do potrzeb Zamawiającego na podstawie zgłoszenia faksem lub 

e-mailem. Wykonawca wskazuje jako właściwy do dokonywania zgłoszeń  nr faksu  oraz e-mail  
3. Termin realizacji zamówienia poszczególnej partii nie może być  dłuższy niż  5 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

i odbywać  się  będzie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 8°° 1500.  Do biegu 
terminu nie wilcza się  dnia w którym Zamawiający dokonał  zgłoszenia. W przypadku gdy upływ terminu przypada na 
dzień  ustawowo wolny od pracy termin upływa o godz. 1500,  w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. 

Miejscem realizacji dostaw jest magazyn Politechniki Świętokrzyskiej, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 
Kielce, 
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1. Zamawiający kwituje odbiór poszczególnych partii poprzez umieszczenie na fakturze dotyczącej dostawy tej partii 
klauzuli o odbiorze. 

2. W przypadku zastrzeżeń  co do ilości i jakości dostarczonego asortymentu Zamawiający sporządza protokół  
w którym potwierdza braki lub wady w dostawie. Zamawiającemu przysługuje wówczas według lego wyboru prawo: 

— przyjęcia partii z naliczeniem kar umownych za złą  jakość  partii, 
— odmowy odbioru partii i wyznaczenie nowego terminu do należytego wykonania dostawy z jednoczesnym 

naliczeniem kar umownych za opóźnienie w dostawie partii. 

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

a) za opóźnienie w dostawie poszczególnych partii w wysokości 100,00 (sto) złotych za każdy dzień  opóźnienia, 
b) za złą  jakość  dostarczonego towaru w ramach poszczególnych partii w wysokości 200,00 (dwieście) złotych 

za każdy stwierdzony przypadek, 
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie stanowiącej 20 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w 10 ust. 5 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto wskazanego w 10 ust. 5 Umowy. 

3. Strony zastrzegają  sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość  kar umownych 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

1. Wykonawca jest zobowiązany względem Zamawiającego za wady fizyczne i prawne poszczególnych partii dostaw. 
2. Uprawnienia z tytułu rękojmi Zamawiający realizuje zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

Do kontaktów w realizacji zamówienia ustanawia się  ze strony: 

Wykonawcy:  
Zamawiającego: Alicja Stankowska 
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1. Do wyliczenia wynagrodzenia z tytułu realizacji poszczególnych partii przyjmuje się  stawki jednostkowe brutto 
w poszczególnych asortymentach przedstawione w zestawieniu ilościowo - wartościowym. 

2. Wynagrodzenie jest płatne za dostawę  poszczególnych partii i stanowi iloczyn cen jednostkowych i liczby sztuk 
w poszczególnych asortymentach. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania zaliczek na poczet realizacji dostaw. 
5. Maksymalna wartość  realizacji umowy nie może przekroczyć  kwoty brutto w wysokości  

(słownie złotych:  
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1. Podstawą  wypłaty wynagrodzenia jest faktura wystawiona po dokonaniu odbioru poszczególnych partii. 
2. Z wynagrodzenia objętego fakturą  Zamawiający potrąca kary umowne, o których mowa w 7 umowy. 
3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 21 dni licząc od daty jej doręczenia na konto Wykonawcy 

wskazane w fakturze po spełnieniu wymogu, o którym mowa w 6 ust. 1. 
4, Za dzień  zapłaty uznaje się  dzień  obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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Zamawiający ma prawo odstąpić  od umowy bez prawa żądania odszkodowania przez Wykonawcę  w przypadku: 
a) co najmniej trzykrotnego opóźnienia w dostawie poszczególnych partii, 
b) powtarzających się  ( co najmniej pięciu ) zastrzeżeń  co do ilości i jakości dostarczonego asortymentu. 
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Zmiana postanowień  zawartej umowy może nastąpić  za zgodą  obu stron wyrażoną  na piśmie pod rygorem nieważności 
takiej zmiany. 
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1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do jego rozpoznania jest sąd w Kielcach. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają  zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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Umowę  niniejszą  sporządza się  w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron umowy. 

Integralną  część  niniejszej umowy stanowią: 

1) Załącznik nr lado Zapytania Ofertowego —Zestawienie ilościowo - Wartościowe 

Zamawiający Wykonawca 

RADA AWNY 

Just\ P śniak 
KL-K-844 
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