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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

DAI.234.9.22 

 

 

Umowa  

na usługę wykonania i wyposażenia stoiska wystawienniczego 

 

 

zawarta w Kielcach w dniu ….…………….. 2022 roku pomiędzy:  

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, z siedzibą 25-

155 Kielce al. ks. J. Popiełuszki 41, NIP 959-08-32-923, Regon 260365480 który reprezentuje: 

 

Ryszard Gliwiński - Prezes Zarządu  

 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………….. z siedzibą w ………………………………., wpisaną do rejestru Sądu 

Rejonowego w ……………., pod numerem  KRS ………… , NIP …………….., którą reprezentuje : 

………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

Zamawiający i Wykonawca zwani są w dalej łącznie „Stronami” lub oddzielnie jako „Strona”. 

 

Do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). Wartość zamówienia nie przekracza 130 000 złotych. 

 

Strony postanawiają zgodnie zawrzeć Umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie i wyposażenie stoiska wystawienniczego o łącznej wielkości 

40 m2, usytuowanego na terenie Targów Kielce S.A. w Kielcach, przy ul. Zakładowej 1, w hali F, 

podczas XXIV Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki, XIX Targów 

Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia, które odbędą się w dniach 23-24.02.2022 

r. wraz z usługami w zakresie montażu, demontażu oraz utrzymania i obsługi technicznej, ochrony 

i sprzątania tego stoiska. 

2. Odbiór stoiska przez Zamawiającego odbędzie się w dniu 22 lutego 2022 r. w godz.15.00-16.00. 

3. Zamawiający zda stoisko Wykonawcy  w dniu 24 lutego 2022 r. do godz. 18.00.  

4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

§ 2 

1. Wykonawcą nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy w całości lub w części innym 

podmiotom bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca  oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania powierzonej mu 

pracy i bierze za nią pełną odpowiedzialność. 
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§ 3 

1. Do współpracy w sprawach związanych z realizacją Umowy upoważnieni są: 

- ze strony Wykonawcy  – p. ……………..  tel. ……………. 

                                                e-mail: ………………………….. 

       - ze strony Zamawiającego  – p. Katarzyna Kitlińska tel. +48 887 44 77 36  

                                                  e-mail: k.kitlinska@wfos.com.pl 

2. Osoba upoważniona do współpracy ze strony Zamawiającego uprawniona jest do dokonywania, 

w imieniu i na jego rzecz, wszelkich czynności związanych z realizacją Umowy, za wyjątkiem 

rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia od Umowy, zmiany wysokości kwoty należnej tytułem 

najmu, zmiany przedmiotu Umowy oraz zmiany terminu wykonania Umowy. 

3. Zmiana osoby upoważnionej, zarówno ze strony Wykonawcy jak również ze strony Zamawiającego, 

następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w czasie trwania Umowy. 

§ 4 

1. Z tytułu realizacji umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……… zł brutto 

(słownie:  złote  brutto). 

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje elementy wskazane w załączniku nr 1 do umowy.  

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawca z tytułu wykonania 

Umowy. 

4. Zapłata wynagrodzenia, określonego w ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

, prowadzony przez …………………. o numerze: ……………, w terminie 14 dni kalendarzowych 

od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, po uprzednim 

terminowym wykonaniu przedmiotu umowy i odbiorze powierzchni wystawienniczej (protokół 

zdawczo – odbiorczy) bez zgłaszania uwag.  

5. Faktura Spółki zawierać będzie numer niniejszej umowy oraz następujące dane Zamawiającego:  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,  

al. ks. J. Popiełuszki 41,  

25-155 Kielce, 

NIP 959-08-32-923. 

6. Faktura winna być dostarczona Zamawiającemu na adres:  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,  

al. ks. J. Popiełuszki 41, 25-155 Kielce.  

7. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

8. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy jest sfinansowane ze środków Unii Europejskiej 

z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach „Ogólnopolskiego 

systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w 

zakresie efektywności energetycznej i OZE”. 

§ 5 

1. W przypadku, gdy Targi zostaną odwołane, nie później niż do dnia 21.02.2022 r., z powodu 

wprowadzenia obostrzeń epidemiologicznych związanych z epidemią SARS-CoV-2, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy.  
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2. W przypadku, gdy Targi zostaną odwołane z powodu wprowadzenia obostrzeń epidemiologicznych 

związanych z epidemią SARS-CoV-2 w dniu 22.02.2022 r. Zamawiający zapłaci wykonawcy kwotę 

w wysokości 20 % wynagrodzenia całkowitego określonego § 4 ust.1. 

3. W razie nienależytego wykonania umowy, polegającego na niewykonaniu którejkolwiek z prac, 

określonych w § 1 albo w załączniku nr 1 do niniejszej umowy lub realizacji ich w sposób 

niezgodny z wymogami Zamawiający może:  

1.) Wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin żądając zapłaty kary umownej w wysokości 

1% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 za każde zdarzenie; a w 

razie niedotrzymania przez Wykonawcę wyznaczonego dodatkowego terminu 

Zamawiający może odstąpić od umowy żądając zapłaty kary umownej w wysokości 20% 

kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1, z zastrzeżeniem pkt.2)  

2.) Strony ustalają, że w przypadku, niedochowania terminu oddania do odbioru stoiska przez 

Wykonawcę określonego w § 1 ust. 2, przekraczającego 5 h od godz.16.00 Zamawiający 

ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego oraz nie będzie 

zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia. Zamawiający ma prawo w tym przypadku 

naliczyć karę umowną w wysokości 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 

§ 4 ust.1.  

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności i do nie wykorzystywania w innym celu 

niż określony w niniejszej umowie wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w 

związku z realizacją niniejszej umowy, z wyjątkiem: 

1) informacji publicznie dostępnych, 

2) informacji, w których posiadanie Wykonawca weszła, bez naruszenia prawa, z innych 

źródeł,  

3) informacji, co do których Zamawiający pisemnie zezwolił na ich ujawnienie lub 

wykorzystanie w innym celu. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zobowiąże swoich pracowników oraz osoby działające na jego 

zlecenie do zachowania w poufności i do nie wykorzystywania w innym celu niż określony 

w niniejszej umowie informacji, o których mowa w ust. 1. 

3. Obowiązek zachowania informacji w poufności nie dotyczy sytuacji, w których Wykonawca 

zobowiązana jest do przekazania posiadanych informacji podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa do żądania udzielenia takich informacji w związku z prowadzonym 

postępowaniem. 

§ 7 

1. Za nieterminową płatność faktur WYKONAWCA może domagać  się  zapłaty odsetek 

ustawowych w wysokości określonej w art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego za każdy dzień 

opóźnienia. 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy Zamawiający i Wykonawca poddają pod 

rozstrzygnięcia sądu właściwego ze względu na siedzibę Wykonawca. 

4. Przed skierowaniem sprawy do sądu Strony umowy podejmą wszelkie starania zmierzające do 

ugodowego, pozasądowego załatwienia ewentualnego sporu wynikłego w związku z zawarciem 

Umowy. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej  pod rygorem 

nieważności. 
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6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

7. Integralną częścią umowy jest załącznik.  

 

 

 

 

 

…………………………….      …………………………….. 

     Zamawiający        Wykonawca 
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Załącznik nr 1  do umowy na usługę wykonania i wyposażenia stoiska z dnia.................... 

 

 

Pozycja Ilość Wartość netto Wartość brutto 

Projekt stoiska Targowego  1 szt.   

Wypożyczenie konstrukcji  Komplet    

Wykonanie indywidualnej 

zabudowy  
Komplet   

Wyposażenie  Komplet   

Grafika  Komplet   

RAZEM     

 


