
   
 
 

 
Załącznik nr 3 

 

Umowa nr ATZ/…/ 
 

Sporządzona w dniu ………… w Kielcach pomiędzy: 
 
Politechniką Świętokrzyską, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7, 25-314 Kielce, NIP- 657-000-

97-74 

 

reprezentowaną przez:  
………………………………………………………………………………………………………………………  
zwaną dalej „Zamawiającym” 
z jednej strony a 
 

………………..……………………………………………………………………………………………………  
reprezentowanym przez: 
 

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

§ 1 
Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na usługę wykonania gąsiennicowej platformy nośnej/jezdnej z zamontowanym na stałe 

i zintegrowanym zespołem podawczo-odbiorczych przenośników taśmowych oraz chwytakiem 
hydraulicznym dla Politechniki Świętokrzyskiej  

 
w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu 
murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym” akronim : ZSMT nr 
umowy: POIR. 04.01.02-00-0045/18, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach podziałania 4.1.2 – Regionalne Agendy 
Naukowo Badawcze 
 
Zamawiający zleca usługę wykonania ………………………………dla Politechniki Świętokrzyskiej 

 
 

§ 2 
1. Przedmiot dostawy, o której mowa w § 1 określa  załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, która stanowi integralną część niniejszej umowy. 

 
2. Jakość materiałów, wyrobów i innych urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia 

przez Wykonawcę powinna być zgodna z normami, atestami, świadectwami dopuszczenia do 
stosowania i wymaganiami określonymi w SIWZ. 

 

3. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
przedmiotu      do siedziby Zamawiającego i rozładowania w miejscy wskazanym przez 
Zamawiającego. 

 



   
 
 
 

§ 3 
1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się w ciągu ……………. dni kalendarzowych od zawarcia 

umowy. 
 
2. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o terminie dostarczenia 

przedmiotu umowy na 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy. 
 
3. Jeżeli dzień dostawy przypadnie na dzień wolny od pracy dostawa nastąpi w pierwszym 

następującym po nim dniu roboczym. 
 
4. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest siedziba Politechniki Świętokrzyskiej. 
 
5. Za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę otrzymania przez Wykonawcę podpisanego przez 

Zamawiającego egzemplarza umowy. 
 

§ 4 
Do kontaktów w realizacji zamówienia ustanawia się ze strony: 

 

Wykonawcy : ………………………………………………………  
Zamawiającego: ………………………………………………….. 

 

 

§ 5 
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 zamówienia, obejmującego 

wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty materiału, robocizny, 
dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w zakresie 
rzeczowym określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącą integralną część 
przyjętej oferty Wykonawcy. 

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

 
§ 6 

Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy dokonane zostanie fakturą/fakturami 
wystawioną/wystawionymi po realizacji zamówienia i odbiorze przedmiotu umowy. Odbiór dokumentuje się 
protokołem zdawczo-odbiorczym stwierdzającym dostawę, sporządzonym przez upoważnionych 
przedstawicieli stron. 

 
§ 7 

1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia, po 
spełnieniu wymogów, o których mowa w § 6 umowy. 

 



   
 
 

2. Dniem dokonania zapłaty jest dzień obciążenia rachunku 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 zamówienia w wysokości 200,00 zł za każdy dzień 
opóźnienia,  
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady w wysokości 200,00 zł 
za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 
c) za uchybienie terminu o którym mowa w § 9 ust 4 w wysokości 200zł za każdy dzień opóźnienia. 
d)  za naruszenie obowiązków w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o 
prace osoby wykonującej czynności zamówienia w wysokości 1000 złotych za każdy przypadek,  
e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie stanowiącej 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto. 

 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto z zastrzeżeniem 
art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§ 9 
1. Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał wad 

wynikających z nieprawidłowego wykonawstwa robót oraz wadliwości materiałów i urządzeń 
zastosowanych do wykonania.  

2. Wykonawca na przedmiot zamówienia udziela gwarancji jakości na okres: ……….. miesięcy. 
 
3. Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu 

umowy. 
 
4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad i usterek na własny koszt w 

terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego. 
 

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

 
 

§ 10 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 
 
2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
 

 
 



   
 
 

§ 11  
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do jego rozpoznania jest sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 12  
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy: ustawy prawo 
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego. 

 

§ 13  
Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron 
umowy. 

 
 
 

 

Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
 

a) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
b) Oferta Wykonawcy. 

 
 
 
 

 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 


