
   

Załącznik 3 do zapytania ofertowego z dn. 29.05.2020 r. 

 

 

UMOWA nr……………………. 

na dostawę środków ochrony indywidualnej dla 539 uczestników projektu „Kompleksowy program 

na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego”. 

 

zawarta w dniu ……………………….2020 roku w Kielcach 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 przez:  

………………………………………………………- …………………………………. 
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji, pełniona funkcja oraz podstawa reprezentacji) 

 

i 

………...……………………………………………………………………………………………………… 
(firma podmiotu, siedziba i adres) 

……………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa organu ewidencyjnego/rejestrowego i jego siedziba) (nr w rejestrze/ewidencji) 

………………………………………………………………………………………………………………  
(wysokość kapitału zakładowego jeśli dotyczy. NIP, REGON) 

 

reprezentowaną (ym) przez: 

- ………………………………………………………………….. - ……………………………………… 
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji, pełniona funkcja oraz podstawa reprezentacji) 

 

zwanym dalej Wykonawcą, 

wyłonionym w dniu ……………… 2020 r. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o 

udzielenie zamówienie w procedurze zasada konkurencyjności,  

o treści poniższej: 
 

§1. 

Przedmiot umowy. 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa środków ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla 539 uczestników projektu „Kompleksowy 

program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego”, których 

wykaz stanowi Załacznik nr 1 do Umowy. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności 

konieczne dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust.1.  

3. Przedmiot umowy będzie posiadała wszelkie wymagane prawem atesty i aprobaty. 

4. Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

5. Realizacja przedmiotu zamówienia winna być zgodna z opisem i wymaganiami zawartymi  

w Zapytaniu ofertowym i ofercie Wykonawcy, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 



   

Pod pojęciem  „oferty” Strony rozumieją również załączone do niej przez Wykonawcę załączniki. 

Pod pojęciem „Zapytanie ofertowe” strony rozumieją również załączniki do niego. Pod pojęciem 

„przedmiot umowy” lub „przedmiot zamówienia”,  Strony rozumieją opis przedmiotu zamówienia 

wskazany w niniejszej umowie, zapytaniu ofertowym oraz Ofercie Wykonawcy. 

6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zgodny jest z jego ofertą, sporządzoną na podstawie 

wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu ofertowym. 

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

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

z zachowaniem należytej staranności, będzie wysokiej jakości i kompletny 

8. Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym na każdym etapie realizacji 

umowy, w szczególności zobowiązany jest konsultować wszelkie wątpliwości. 

9. Integralną częścią umowy są  zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy wraz 

z  załącznikami. 

10. Zamówienie jest realizowane w związku z realizacją projektu  pn. „Kompleksowy program na rzecz 

zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego” w ramach Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  

 

§2.  

Osoby upoważnione do spraw związanych z realizacją umowy. 

 

Strony wyznaczają do kontaktu w ramach bieżącego wykonania Umowy: 

1. ze strony Zamawiającego:  

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

 

2. ze strony Wykonawcy:  

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

 

Godziny i dni kontaktu Stron - dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy wskazanych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz.U. 

z 2015 r. poz. 90). Zmiana danych wskazanych w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie 

pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

 

§3.  

Termin i sposób realizacją umowy. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy niepóźmiej niż 26.06.2020 r. 

2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy w jednej dostawie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego (telefonicznie lub e-mailem na co 

najmniej 48 h wcześniej, o planowanym terminie dostarczenia materiałów.  

4. Miejscem dostawy i rozładunku przedmiotu zamówienia jest: Świętokrzyski Związek 

Pracodawców Prywatnych Lewiatan, ul. Warszawska 25/4, 25-512 Kielce. 

5. Dostarczenie nastąpi w dniach i godzinach urzędowania Zamawiającego. 



   

6. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w dniu dostraczenia, w formie Protokołu zdawczo- 

odbiorczego (wzór protokołu zdawczo-odbiorczego, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszej 

umowy), podpisanego przez osoby upoważnione przez Zamawiającego do spraw związanych  

z realizacją umowy w miejscu dostawy. 

7. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonych przez Wykonawcę materiałów z umową, 

Wykonawca zobowiązany będzie do jego wymiany w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

tego faktu przez Zamawiającego za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej. W przypadku 

przekroczenia terminu, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu kary 

umownej, zgodnie z zasadami określonymi w §5 ust.1 umowy. 

 

§4.  

Wynagrodzenie Wykonawcy i sposób zapłaty. 

 

1. Strony ustalają wartość wynagrodzenia ryczałtowego dla Wykonawcy na kwotę: 

brutto:……………………………zł, (słownie złotych: ………………………………………………... /100) 

VAT, w przypadku, gdy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy 

powstaje u Wykonawcy: ………………………. zł (słownie złotych: ……………………………....... /100) 

netto: ……………..……………. zł, (słownie złotych: …………………………………….………….. /100) 

2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest stała i niezmienna oraz  zawiera wszystkie 

koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, łącznie z dostarczeniem i rozładunkiem 

przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej przysługuje Wykonawcy po wykonaniu usługi oraz 

stwierdzeniu przez Zamawiającego terminowego i prawidłowego wykonania prac objętych Umową 

potwierdzonego końcowym protokołem zdawczo-odbiorczym nie zawierającym uwag ze strony 

Zamawiającego i przekazaniu przez Wykonawcę w terminach wskazanych w Zapytaniu ofertowym 

kompletnych materiałów dotyczących przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca przedstawi oryginał faktury VAT/ rachunku (w formie papierowej) najwcześniej  

w dniu dokonania odbioru dostawy. 

5. Wykonawca wystawi fakturę VAT/rachunek według poniższych danych: 

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan 

ul. Warszawska 25/4 

25-512 Kielce 

NIP: 9591824245 

6. Wynagrodzenie płatne jest przelewem, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT/ 

rachunku, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury lub rachunku,  

na wskazany przez Wykonawcę w ofercie rachunek bankowy. 

7. Rachunek/ faktura VAT  bez załączonego protokołu odbioru nie będzie realizowany/realizowana. 

8. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

10. Za nieterminowe uregulowanie należności przez Zamawiającego Wykonawca może naliczyć 

odsetki za zwłokę na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia  

8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. 

Dz.U. z 2019 r., poz. 118 ze zm.). 



   

 

§5.  

Kary umowne. 

 

1. Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna od Wykonawcy za każdy dzień zwłoki  

w wykonywaniu  lub dostarczeniu przedmiotu umowy- w wysokości 1% wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust.1, dostarczonego po upływie umownego terminu. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania całości umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiającemu przysługiwać będzie  kara umowna od Wykonawcy  w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto o którym mowa w §4 ust. 1 umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna  od Wykonawcy w wysokości 

20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych  

z wystawianej przez Wykonawcę faktury VAT/ rachunku. 

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

umowy przez zapłatę kary umownej. 

6. Zamawiający może dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowań przewyższających zapłacone 

kary umowne. 

7. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy rozumie się jego wykonanie niezgodnie  

z postanowieniami niniejszej umowy, zapytania ofertowego i ofertą złożoną przez Wykonawcę. 

8. W przypadku, gdy łączna wysokość naliczonych kar umownych przekroczy kwotę równą 20% 

wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy, Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy wezwania do 

zapłaty ostatniej z naliczonych kar. 

 

§6.  

Klauzula poufności. 

 

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

informacji, w szczególności danych osobowych, 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. 

 Zmiany umowy 

 

1. Zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na przeniesienie  praw 

i obowiązków z niniejszej umowy w przypadku zmiany formy prawnej Wykonawcy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych w umowie dotyczących sposobu 

realizacji i terminu wykonania umowy, w przypadku działania siły wyższej, powodującej 

konieczność wprowadzenia zmian do umowy.  

4. 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 niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie 

zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji 

przedmiotu umowy. 

 

§8.  

Odstąpienie od umowy. 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia  od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Odstąpienie od podpisania Umowy lub odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nie powoduje 

po stronie Zamawiającego obowiązku zapłaty odszkodowania na rzecz Wykonawcy, na co 

Wykonawca przez złożenie oferty wyraża zgodę. 

 

§9. 

Ochrona danych osobowych. 

 

1. W związku z realizacją niniejszej umowy będzie dochodzić do przetwarzania danych osobowych 

przez Wykonawcę, których administratorem jest Zamawiający. 

2. Wykonawca podczas przetwarzania danych osobowych przestrzegać będzie przepisów wskazanych 

w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U z 2019 r. poz. 1781) oraz 

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, str.1). 

3. Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz wzajemne zobowiązania stron zawarto 

w odrębnej umowie „Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”, która zostanie 

podpisana przez Strony zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. Umowa ta stanowi 

załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego. 



   

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 2 i 3 Zamawiającemu przysługuje 

prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania w wysokości 

poniesionej szkody.  

 

§10.  

Postanowienia końcowe. 

 

1. W przypadku, gdy w umowie mowa jest o dniach roboczych należy przez to rozumieć dni 

urzędowania Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem  dni ustawowo wolnych 

od pracy. 

2. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie 

siedziby lub firmy, przedstawicieli stron, numerów telefonów. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania umowy Strony rozstrzygać będą w drodze 

uzgodnień w ciągu 30 dni od poinformowania drugiej strony o zaistnieniu sporu, a w przypadku 

braku porozumienia poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu dla Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, jeden dla 

Zamawiającego.  

 

§11.  

Załączniki. 

 

Integralną częśc umowy stanowią: 

1. Protokół zdawczo-odbiorczy, 

2. Oferta Wykonawcy z załącznikami, 

3. Umowa przetwarzania danych osobowych, 

4. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami. 

                 

 

Zamawiający                                               Wykonawca  

 

 

…………………………………                      ………………………………. 
(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji każdej ze Stron) 

 

 

………………………………                    ………………………………. 
(pieczęcie firmowe każdej ze Stron) 

 

 


