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UMOWA NR RRO.230.1.2022    
 
 
zawarta pomiędzy: 
 
Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach; 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, reprezentowanym 

przez: 

dr  Aleksandra Pisarska – Kanclerz UJK, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

Bazarnik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Aleje Jerozolimskie 65/79, wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000359131, reprezentowaną przez: 

Iwonę Jagielską - Piwińską – Prezesa Zarządu 

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywne wykonywanie i dostarczanie pieczątek. 

2. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. 24 miesiące od dnia 12.09.2022 r. Umowa ulegnie 

rozwiązaniu wcześniej w przypadku wyczerpania kwoty, o której mowa w § 2 ust 1. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej realizacji zleceń Zamawiającego dotyczących 

wykonania pieczątek w ciągu 2 dni roboczych, licząc od momentu przesłania zlecenia przez 

Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy: biuro@bazarnik.pl . 

4. Wykonane pieczątki oraz fakturę Wykonawca dostarczy na własny koszt do Działu Organizacyjno-

Prawnego Uczelni. 

 

§ 2 

1. Wartość umowy w okresie jej obowiązywania łącznie nie może przekroczyć kwoty brutto 12 847,35 

zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych trzydzieści pięć groszy) w tym 

należny podatek VAT. 

2. Należność za każdorazową usługę wykonania pieczątek wskazanych na zleceniu, liczona będzie wg 

cen jednostkowych podanych w cenniku, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia należnej mu kwoty z tytułu realizacji niniejszej umowy, 

chociażby w chwili jej zawarcia nie przewidział dodatkowych kosztów prac albo koszty okazały się 

wyższe niż przewidywane.  

4. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie z tytułu niewyczerpania kwoty o jakiej mowa  

w § 2 ust. 1.  

§ 3 

1. Zapłata za rzeczywiście wykonane i dostarczone pieczątki nastąpi na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury, w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu – przelewem 

na numer konta wskazany na fakturze. 

2. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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§ 4 

1. Reklamacje dotyczące wykonanej usługi przyjmowane będą w ciągu 21 dni licząc od daty odbioru 

pieczątek, a wady (usterki) naprawiane będą w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty przyjęcia 

reklamacji. 

2. W przypadku niewykonania naprawy w ramach reklamacji w ciągu 3 dni, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do zwrotu należności za usługę. 

3. W przypadku reklamacji Wykonawca ma obowiązek odebrania wadliwych pieczątek i usunięcia 

wady na własny koszt. 

 

§ 5 

1. Wykonawca udziela niniejszym gwarancji na okres 12 miesięcy. Odpowiedzialność z tytułu 

gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w wykonanych i dostarczonych 

pieczątkach. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad 

fizycznych. 

2. Wykonawca udziela także rękojmi na okres 24 miesięcy. 

3. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy wykonanych i dostarczonych pieczątek z wyłączeniem 

materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji. 

4. Zamawiający z tytułu rękojmi lub gwarancji może żądać usunięcia wady, jeżeli ujawniła się ona  

w czasie trwania rękojmi lub gwarancji. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu 

rękojmi lub gwarancji po upływie okresu jej trwania, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed 

jego upływem. 

5. Zamawiający może według swojego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi albo 

gwarancji. 

6. W przypadku naprawy wykonanych i dostarczonych pieczątek, terminy gwarancji lub rękojmi,  

o których mowa w ust. 1 i ust. 2, ulegają przedłużeniu o czas pozostawania pieczątek  

w naprawie. 

7. Transport wadliwych pieczątek w okresie gwarancyjnym zapewnia Wykonawca na własny koszt. 

 

§ 6 

1. Za opóźnienia w wykonaniu usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kary umownej 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, jednak nie więcej niż 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiającemu 

przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 2 ust. 1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 7 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 8 

W razie sporu powstałego w związku lub w wykonaniu umowy, Zamawiający zobowiązany jest  

do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Wykonawcy.  

W przypadku, gdy Wykonawca odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na zgłoszone 

roszczenie w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, Zamawiający może wystąpić do właściwego dla niego 

Sądu Powszechnego. 

 

§ 9 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności 

przysługującej Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. 

3. Wszelkie załączniki do umowy stanowią integralną jej część. 

 

§ 10 

Adresem Wykonawcy do doręczeń wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową jest adres 

wskazany powyżej w umowie. O każdej jego zmianie Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

powiadomić Zamawiającego. W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencja wysłana  

do Wykonawcy na ostatni jego adres znany Zamawiającemu, uważana jest za skutecznie doręczoną. 

 

§ 11 

1. Wykonawca oświadcza, że jest rzeczywistym właścicielem należności wynikającej z niniejszej 

umowy, w rozumieniu  art. 4a pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.) lub art. 5a pkt 33d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  

o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.). 

2. W razie zmiany okoliczności, o której mowa w ust. 1 Wykonawca niezwłocznie poinformuje  

o tym Zamawiającego. 

3. Na żądanie Zamawiającego, niezwłocznie przedstawi dodatkowe dokumenty oraz informacje, 

dotyczące rezydencji rzeczywistego właściciela, o którym mowa w ust. 1.       

 

§ 12 

Umowa wchodzi w życie z dniem 12.09.2022 r.  

 

 

 

Wykonawca                                                                                                                  Zamawiający  
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                  Załącznik nr 1  

 
Lp. 

 
PIECZĄTKI 

 
Ilość 

 
Cena netto/1 

szt. 

 
Wartość brutto 

1. 1-wierszowe 15 szt. 18,00 332,10 

2. 2-wierszowe 30 szt. 20,00 738,00 
3. 3-wierszowe 100 szt. w tym:   0,00 

 w wymiarze odpowiadającym 
automatom COLOP 20 

50 szt. 
 

24,00 
 

1 476,00 

 w wymiarze odpowiadającym 
automatom COLOP 30 

50 szt. 
 

26,00 
 

1 599,00 
4. 4-wierszowe 70 szt. w tym:   0,00 

 w wymiarze odpowiadającym 
automatom COLOP 20 

35 szt. 
 

20,00 
 

861,00 

 w wymiarze odpowiadającym 
automatom COLOP 30 

35 szt. 
 

23,00 
 

990,15 

5. 5-wierszowe 80 szt. w tym:   0,00 

 w wymiarze odpowiadającym 
automatom COLOP 30 

30 szt. 
 

23,00 
 

848,70 

 w wymiarze odpowiadającym 
automatom COLOP 40 

50 szt. 
 

30,00 
 

1 845,00 
6. 6-wierszowe 35 szt. 30,00 1 291,50 

7. 7-wierszowe 15 szt. 30,00 553,50 
8. 8-wierszowe 5 szt. 33,00 202,95 

9. Pieczątki okrągłe na kołeczku o 
średnicy 24mm 

5 szt. 
 

33,00 
 

202,95 

10. Datowniki 18 szt. w tym:   0,00 
 1-wierszowe ( mini dater) 10 szt. 14,00 172,20 
 3-wierszowe 5 szt. 60,00 369,00 

 3-wierszowe, szkieletowe o metalowej 
konstrukcji 

3 szt. 
 

110,00 
 

405,90 

11. Pieczątki faksymile 5 szt. 33,00 202,95 

12. Gumki do pieczątek (wymiana bez 
automatu) 40 szt. w tym: 

   
0,00 

 1-wierszowe 5 szt. 13,00 79,95 
 2-wierszowe 5 szt. 13,00 79,95 
 3-wierszowe 5 szt. 13,00 79,95 
 4-wierszowe 5 szt. 15,00 92,25 
 5-wierszowe 5 szt. 15,00 92,25 
 6-wierszowe 5 szt. 18,00 110,70 
 7 wierszowe 5 szt. 18,00 110,70 
 8-wierszowe 5 szt. 18,00 110,70 

  

RAZEM: 
 

418 sztuk 
  

12 847,35 

 
 
 

 

         ……………………………………………… 
             (podpis osoby upoważnionej)  

 



Podpis złożony w pliku "Umowa na wykonanie pieczątek dla UJK w Kielcach-sig.pdf" przez
"Aleksandra Barbara Pisarska" w dniu 2022-09-02 11:58:47, certyfikatem kwalifikowanym o
numerze seryjnym 330667633365688556966619136243959995942129992955 wydanym przez
2.5.4.97=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalif ikowany,O=Krajowa Izba
Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze
seryjnym 22785 z dnia 2022-09-07T11:21:43Z.
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