
                                                                        

 

                       Umowa nr AZT//20  

 

 

Zawarta w dniu  2020 r. w Kielcach pomiędzy: 

 

Politechniką Świętokrzyską, Al. Tysiąclecia Państwa  

Polskiego nr 7, 25-314 Kielce 

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez 

 

 -    Kanclerza  

 

z jednej strony a 

…………. 

zwaną dalej „Dostawcą” z drugiej strony 

 

                               § 1 

 

      Zamawiający zleca a Dostawca przyjmuje do realizacji dostawę  

urządzeń dezynfekujących dla Politechniki Świętokrzyskiej wg złożo-

nej oferty stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 

 

                         § 2 

 

     Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń dezynfekujących w ilo-

ści  sztuk.  

 

                               § 3    

 

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się w ciągu 30 dni  

od zawarcia umowy. 

                   

                               § 4    

                    

      Do kontaktów w realizacji zamówienia ustanawia się ze strony  

Dostawcy :  

Zamawiającego:  

 

 

                         § 5   

                             

   1.Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci  

Dostawcy następujące wynagrodzenie: 

 A/ Wynagrodzenie netto  -   PLN 

 

(słownie zł:  

 B/ Podatek VAT 23%       -   PLN 

 

(słownie zł.:  
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 C/ Wynagrodzenie brutto  -  PLN 

 

(słownie zł.:  

 

    2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest ceną za wykonanie 

całego zamówienia, obejmującego wszystkie niezbędne koszty związane 

z realizacją zamówienia, wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, w 

zakresie rzeczowym określonym w  ofercie Dostawcy. 

       

 

    3.Cena, o której mowa w ust. 1 nie ulega zmianie  w okresie obo-

wiązywania umowy. 

                              § 6 

 

    1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formę odszkodowania 

stanowią kary umowne. 

 

    2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysoko-

ściach: 

   

     a) Za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia Dostawca 

jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 200,00 zł za 

każdy dzień opóźnienia. 

 

     b) Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie  

od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w kwocie stanowiącej  

5 % wynagrodzenia umownego brutto. 

                                                   

                          § 7 

 

1.Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy do-

konane zostanie fakturą  wystawioną  po realizacji zamówienia i od-

biorze przedmiotu umowy. 

   2. Zamawiający kwituje odbiór dostawy poprzez umieszczenie na 

fakturze dotyczącej dostawy klauzuli o odbiorze urządzeń dezynfe-

kujących.  

 

                                § 8 

 

    1.Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 14 dni    

licząc od daty jej doręczenia po spełnieniu wymogów, o których mowa 

w § 7 umowy.  

    2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zama-

wiającego.  

     

                        § 9 

 

 

 Dostawca udziela gwarancji jakości na okres 24 miesięcy. Bieg 

gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru przedmiotu zamówienia.                               
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                        § 10 

 

    Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu 

stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

                              § 11 

   

    W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy wła-

ściwym do jego rozpoznania jest Sąd w Kielcach. 

 

                        § 12 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpo-

wiednio przepisy Kodeksu Cywilnego. 

  

                              § 13 

 

Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach po jednym egzempla-

rzu dla każdej ze stron umowy. 

 

                        § 14 

 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

 

    1. Oferta Dostawcy. 

                         

   

      Z a m a w i a j ą c y                  D o s t a w c a 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

  


