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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 02/11/KF/2018 z dnia 14.11.2018 r. 
 
 WZÓR 

 
 

UMOWA Nr………./KF/2018 
zawarta w dniu.................... pomiędzy 

 
Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan, z siedzibą w Kielcach, 

przy ul. Warszawskiej 25/4, 25-512 Kielce, NIP: 959-182-42-45; REGON: 260096530; wpisanym 

do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079357, 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 

reprezentowanym dwuosobowo przez Pana Marka Banasika – Wiceprezesa Zarządu oraz 

Panią Małgorzatę Suchodolską - Wiceprezes Zarządu, 

a: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

zwanym dalej WYKONAWCĄ 

reprezentowanym przez:  

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 34 sztuk fabrycznie nowych toreb kucharskich  

z wyposażeniem min. 7 elementów oraz 34 sztuk  profesjonalnych, fabrycznie nowych  

szatkownic do warzyw z wymiennymi ostrzami mających stanowić osobiste wyposażenie 34 

uczniów z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych, odbywających praktyczną 

naukę zawodu w przedsiębiorstwach z branży gastronomiczno – hotelarskiej w ramach 

grantu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan pn. „Korpus 

Fachowców–współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży 

gastronomiczno-hotelarskiej”, realizowanego w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – 

nowe możliwości zawodowe” Województwa Świętokrzyskiego – Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Osi 

Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działania 4.1 

Innowacje społeczne – dalej „Przedmiot zamówienia”, „Przedmiot umowy”, „Zamówienie”. 
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2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności 

konieczne dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1. 

3. Zamówienie składa się z jednej części obejmującej dostarczenie: 

a) 34 sztuki toreb kucharskich z wyposażeniem min. 7 elementów; 

b) 34 sztuki profesjonalnych szatkownic do warzyw z wymiennymi ostrzami. 

4. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu wskazanego  

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania 

ofertowego nr 02/11/KF/2018 z dnia 14.11.2018, na wskazany powyżej Adres dostawy 

Zamawiającego:  

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 

ul. Warszawska 25/4, Kielce 25-512 

5. Wykonawca zapewnia że:  

a) dostarczony asortyment będący przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy oraz 

posiada stosowne świadectwa, certyfikaty lub aprobaty techniczne, wymagane dla wyrobów 

dopuszczonych do obrotu; 

6. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:  

a) przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji dla każdej 

jednostki dostarczonego sprzętu;  

c) przekazania Zamawiającemu oświadczenia Producenta o ewentualnym serwisowaniu 

sprzętu kucharskiego;  

7. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną 

bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz, że przedmiot umowy wykonany zostanie  

z zachowaniem należytej staranności i dotrzyma umówionych terminów. 

 

§ 2 Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu umowy 

1. 

Osoba upoważnioną przez Zamawiającego do spraw związanych z realizacją umowy:  

......................................................................... tel........................................ 

2. 

Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do spraw związanych z realizacją umowy jest: 

.......................................................................... tel......................................... 

 

 

3. Zmiana danych wskazanych powyżej nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego 

powiadomienia drugiej strony. 
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§ 3 Termin i sposób realizacji umowy 

 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: …………………………… 

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się datę odbioru przedmiotu zamówienia 

na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

3. Dostawę przedmiotu umowy Zamawiający potwierdza na dokumencie dostawy, który nie 

stanowi protokołu zdawczo-odbiorczego uprawniającego Wykonawcę do wystawienia faktury. 

4. Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności dostarczonego przedmiotu umowy  

z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, ofertą i umową i w terminie 14 dni od dnia 

dostawy przedmiotu zamówienia do jego siedziby. Odbiór dokumentuje się protokołem 

zdawczo - odbiorczym stwierdzającym bezusterkową dostawę, zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego sporządzonym przez upoważnionych przedstawicieli stron. Za datę podpisania 

odbioru umowy przyjmuje się datę podpisania odbioru przez Zamawiającego. 

5. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy dokonana zostanie fakturą 

wystawioną po wykonaniu przedmiotu umowy i odbiorze przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego bez zastrzeżeń co zostanie potwierdzone w protokole podpisem 

Zamawiającego.  

6. Wykonawca  musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania 

zamówienia. 

7. Wykonawca  dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

8. Wykonawca wykona przedmiot umowy tylko i wyłącznie samodzielnie bez dalszego zlecenia 

całości bądź jego części osobie/osobom trzeciej/trzecim. 

 

§ 4 Wynagrodzenie wykonawcy i sposób zapłaty 

 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy. 

2. Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy  przysługuje wynagrodzenie   

w wysokości: 

Ogółem 

- netto: .............................. zł (słownie złotych: .............................................................) 

- VAT: ...............................zł (słownie złotych:...............................................................) 

-brutto..............................zł (słownie złotych: ...............................................................) 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 jest ceną za wykonanie całego zamówienia, 

obejmującego wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia, wraz  

z dostawą do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w zakresie rzeczowym określonym 

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym integralną część przyjętej 

oferty Wykonawcy.  

4. Cena, o której mowa w ust. 2 nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy.  

5. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany 



Lider: Partnerzy: 

  

  

Grant współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

  

przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

6. Faktura musi być wystawiona według poniższych danych: 

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 

ul. Warszawska 25/4, Kielce 25-512, 

NIP 959 182 42 45  

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowane 

przez Zamawiającego przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na wskazane w nich konto bankowe 

Wykonawcy. 

8. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT za wykonanie usługi po wykonaniu 

usługi i podpisaniu przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru.  

 
§ 5 Kary umowne 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach  

i wysokościach:  

a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto, za daną część którego opóźnienie dotyczy, za każdy dzień opóźnienia; 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za 

wady – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia 

liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;  

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie stanowiącej 5 % 

wynagrodzenia umownego brutto.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy  

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, 

za wyjątkiem okoliczności określonej w § 7 ust. 1 pkt a) umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych  

z wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zwolnić się z obowiązku wykonania 

przedmiotu umowy przez zapłatę kary umownej.  

 

§ 6 Obowiązki Stron 
 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania sobie niezwłocznie wszelkich informacji 

mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) przekazania przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego bezkosztowo, 

b) współpracy z Zamawiającym; 

c) uwzględniania uwag wniesionych przez Zamawiającego; 

d) Pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym; 

e) Sprawnej i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia; 

f) Informowania o stanie prac i problemach występujących w trakcie realizacji przedmiotu 
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zamówienia; 

g) Zrealizowania przedmiotu zamówienia z należytą starannością; 

h) Wskazania osoby, z którą na bieżąco będzie można się konsultować w sprawach związanych z 

wykonaniem dostawy. 

 
§ 7 Odstąpienie od umowy 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w następujących 
okolicznościach: 
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 5 
dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; 
b) jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem dostawy stanowiącym 
przedmiot Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go dostarczyć 
w czasie określonym w niniejszej Umowie, Zamawiający może bez wyznaczenia dodatkowego 
terminu od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu realizacji dostawy. 
c) w przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z § 6 ust. 2 pkt c), e), 
oświadczenie o odstąpieniu od umowy Wykonawca może złożyć, aż do upływu terminu realizacji 
umowy, określonego w niniejszej umowie w §3 ust. 1. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 8 Klauzula poufności 
 

1. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich 
informacji, w szczególności o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą  
w związku z realizacją niniejszej umowy. 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 naliczenia kary umownej o 
ustalonej wartości. 
 

§ 9 Zmiany umowy 
 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość 
dokonania takich zmian w Zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takich zmian. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych w Umowie dotyczących 
terminu wykonania Umowy, w przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność 
wprowadzenia zmian do Umowy. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź 
połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron Umowy, które zasadniczo  
i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których 
strony Umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im 
przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością. Wykonawca jest zobowiązany 
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niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres 
i wpływ, jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji Przedmiotu Umowy. 
3. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod 
rygorem nieważności. 
 

§ 10 Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy 
ustawy–Kodeks Cywilny. 
2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą 
polubownie w ciągu 30 dni od dnia zaistnienia sporu, a w przypadku braku porozumienia 
poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego. 
3.Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

Zamawiający: 
 

Wykonawca: 
 

 
………………………. ………………………. 

 
 


