
Załącznik nr 5 
Umowa nr.............................................. 

zawarta w dniu ………………………………………w Kielcach pomiędzy: 
POLITECHNIKĄ ŚWIĘTOKRZYSKĄ z siedzibą w Kielcach al. Tysiąclecia Państwa 
Polskiego 7, 25-314 Kielce, NIP 657-000-97-74, REGON: 000001695, zwaną dalej 
„Zamawiającym” reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
a 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą” 

o treści poniższej: 
§1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuję się sporządzić: 
1) operat szacunkowy wyceny gruntów Politechniki Świętokrzyskiej (wg załącznika nr 1 do 

Zapytania ofertowego) oraz budynków i budowli znajdujących się na tych gruntach, 
2) operat szacunkowy wyceny jednorazowej i okresowej (rocznej) służebności przesyłu 

projektowanej sieci ciepłowniczej MPEC Kielce (pasa gruntu o szerokości 2,50 m) wg 
załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego, 

zwane dalej łącznie i oddzielnie „operatem szacunkowym”. 
2. Operaty szacunkowe, o których mowa w ust. 1 zostaną przedstawione organom 

Uczelni oraz Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 
423 ust. 2 z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 
r. poz. 85; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 374, poz. 695 i poz. 875). 

3. Wykonawca zobowiązuje się o wykonania operatów szacunkowych dla przedmiotu 
zamówienia, w którym mowa w ust.1 (w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach), 
zgodnie z wymaganiami zawartych w zapytaniu ofertowym.  

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada stosowne doświadczenie i uprawnienia  
w zakresie wyceny nieruchomości. 

§2 
1. Realizacja przedmiotu zamówienia winna być zgodna z wymaganiami  

i wyszczególnieniem zawartym w zapytaniu ofertowym i ofercie Wykonawcy, stanowiącymi 
integralną część niniejszej umowy. Pod pojęciem „przedmiot umowy” lub „przedmiot 
zamówienia”, Strony rozumieją opis przedmiotu zamówienia wskazany w niniejszej 
umowie, zapytaniu ofertowym oraz Ofercie Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, 
umiejętności i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz że 
przedmiot umowy wykonany zostanie z zachowaniem należytej staranności. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy. 

§3 
1. Termin rozpoczęcia realizacji Umowy: dzień podpisania Umowy. 
2. Termin zakończenia realizacji Umowy: 30 dni od dnia podpisania umowy.  



3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu, wskazanego w ust. 2, 
 w wyjątkowych okolicznościach na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający wskazanie 
podstawy uzasadniającej zmianę terminu, w szczególności wpływ wskazanych 
okoliczności na termin wykonania umowy. Wniosek Wykonawcy nie jest dla 
Zamawiającego wiążący. Zamawiający każdorazowo dokona analizy przedstawionego 
przez Wykonawcę wniosku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Wykonawcy 
zmiana umowy zostanie dokonana zgodnie z jej postanowieniami w tym zakresie. 

4. Strony wyznaczają do kontaktu w ramach bieżącego wykonania Umowy: 
1) ze strony Zamawiającego:  

Krzysztof Sabat, tel.41-34-24-265, email:sabat@tu.kielce.pl 
2) ze strony Wykonawcy: 
…………………………………………………………………...................................................... 

(imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

§4 
1. Wykonawcy za realizację przedmiotu przysługuje wynagrodzenia w wysokości:  

1) brutto: ………………………………………………zł  
(słownie: ……………….…………………………………………………………………………) 

2) netto: ………………………………………………zł  
(słownie: ……………….…………………………………………………………………………) 

3) VAT: ………………………………………………zł  
(słownie: ……………….…………………………………………………………………………) 
2. Cena za realizację przedmiotu Umowy obejmuje wszystkie niezbędne koszty 

związane z prawidłowym wykonywaniem zamówienia. Wartość Umowy jest stała  
i niezmienna aż do zakończenia realizacji przedmiotu Umowy i zawiera wszystkie koszty 
związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej przysługuje Wykonawcy po wykonaniu 
pracy zgodnie z Umową oraz stwierdzeniu przez Zamawiającego terminowego  
i prawidłowego wykonania prac objętych niniejszą Umową.  

4. Wynagrodzenie płatne jest przelewem, na podstawie prawidłowo wystawionego 
rachunku/faktury w terminie 14 dni od daty otrzymania tego dokumentu, na wskazany 
przez Wykonawcę rachunek bankowy. 

5. Kwota określona w § 4 ust.1 stanowi pełne wynagrodzenie należne Wykonawcy  
z tytułu wykonania umowy. 

6. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
§5 

1. W przypadku przekroczenia terminu wykonania Umowy wskazanego w §3 ust. 2, za 
każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna od Wykonawcy w wysokości 1% 
całościowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §4. 

2. Pod pojęciem „przekroczenia terminu wykonania Umowy” rozumie się również 
przypadek, gdy przedmiot Umowy (lub którakolwiek z jego części objęta zapytaniem 
ofertowym) został wykonany przez Wykonawcę w terminie wskazanym w §3 ust. 2, ale nie 
spełnia on wymagań Zamawiającego w zakresie formy, lub innych wymagań określonych 
w Zapytaniu ofertowym (wady). W takim przypadku datą wykonania przedmiotu Umowy 



jest data realizacji całego przedmiotu umowy zgodnego z Umową (bez wad). Za okres ten 
pobierane są kary umowne począwszy od dnia następnego po dniu, w którym, upłynął 
termin realizacji przedmiotu umowy wskazany w §3 ust. 2. 

3. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn od niego 
zależnych lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, bądź odstąpienia od 
Umowy w całości lub części przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
Zamawiającemu przysługuje kara umowna od Wykonawcy w wysokości 10% wartości 
całościowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4, niezależnie od 
prawa do naliczenia kary umownej, o której mowa w §5 ust. 1. 

4. W przypadku nie zrealizowania części zamówienia, lub częściowo wadliwie 
wykonanego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obniżenia kwoty 
wynagrodzenia o wartość wadliwie wykonanych elementów zamówienia, niezależnie od 
prawa naliczenia kar umownych, o których mowa w §5 ust. 1 i 3. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z przysługującemu mu wynagrodzenia kar 
umownych naliczonych zgodnie z postanowieniami §5 

§6 
1. Strony Umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do 

wszelkich informacji, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją 
niniejszej Umowy osobom nieuprawnionym, a które nie mają charakteru jawnego zgodnie 
z właściwymi przepisami. Strony Umowy zobowiązują się również do zachowania  
w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych 
przez drugą Stronę. Uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być 
wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją Umowy. 

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 Zamawiającemu 
przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym i prawo do 
odszkodowania w wysokości poniesionej szkody. 

§7 
1. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie mogą być wprowadzone za zgodą obu stron,  

w formie aneksu pisemnego, pod rygorem jej nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

Kodeksu Cywilnego i innych właściwych ustaw. 
3. W przypadku wystąpienia sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony poddadzą 

pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego. 
4.Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednej dla 

każdej ze stron. 
§8 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 
1. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.  
2. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami. 
 

Zamawiający         Wykonawca 
 

 


