
UMOWA NR         /2019 

 

zawarta w dniu           marca  2019 roku w Tarnowie pomiędzy: 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8 

reprezentowaną przez: 

- prof. dr hab. inż. Jadwigę Laskę – Rektora PWSZ w Tarnowie 

- przy udziale mgr Katarzyny Michalik – Kwestora PWSZ w Tarnowie 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

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

 

 z siedzibą …………………………………………………………………………………….  

 

 zarejestrowaną w: …………………………………………………………………………….. 

 

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

 

KRS …………………………………..           NIP …………………………………………. 

reprezentowaną  przez 

-  ………………………………………………………………………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 

Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ) strony ustalają co następuje: 

 

 

§ 1 

1. Zamawiający  zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę przeglądu, napraw 

oraz wymianę zużytych bądź uszkodzonych elementów 16-tu dygestoriów w laboratoriach 

chemicznych znajdujących się  w budynku B w salach: ZCh, ZOŚ, OLC  Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie  zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej 

umowy. 

2. Wykaz dygestoriów objętych niniejszą  umową  nr ……. stanowi Załącznik Nr 1. 

3. Czynności konserwacyjno-przeglądowe Wykonawca dokonuje na podstawie ustalonych  

z Zamawiającym harmonogramów  uzgodnionych  z osobami wyznaczonymi do kontaktu ze 

strony Zamawiającego.  

 

§ 2 

 

 

1.Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na okres do 28 dni licząc od  daty 

podpisania  niniejszej umowy. 

§ 3 

 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane uprawnienia i kwalifikacje do 

wykonywania usług, stanowiących przedmiot niniejszej umowy oraz zapewnia, że usługi te 

będą wykonywane z należytą starannością.  

2. Do obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy należy:  



a) wykonywanie usługi przeglądu technicznego i konserwacji dygestoriów, zgodnie z 

wymaganiami określonymi w obowiązujących normach i przepisach, zgodnie z  instrukcją 

producenta, z zachowaniem przepisów BHP i P.Poż. przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje  

b) zapewnienie prawidłowych warunków eksploatacji dygestoriów oraz usunięcie 

zauważonych nieprawidłowości  

c) sprawdzanie ogólnego stanu technicznego dygestoriów 

d) wymiany materiałów eksploatacyjnych podczas przeglądu,  

e) określenie czy dygestoria  mogą być dopuszczone do użytku (Dokument stwierdzający o 

braku przeciwskazań do użytkowania dygestorium)  

f)  wskazanie zakresu niezbędnych napraw w celu dopuszczenia dygestoriów do użytku,  

h) sporządzenie dokumentu ,,Przegląd techniczny" zawierającego m.in. datę przeglądu, ocenę 

techniczną określającą czy urządzenie jest sprawne i nadające się do eksploatacji, wykaz 

wymienianych części, termin kolejnego przeglądu, pieczątka i podpis Wykonawcy,  

i)  określenie warunków dalszej eksploatacji (Wskazanie zakresu czynności i czasu dla 

przeglądów bieżących i okresowych) 

j) wystawienie raportu z wykonanej usługi, w którym należy wyszczególnić: rodzaj sprzętu, 

miejsce użytkowania z podaniem dokładnej lokalizacji, rodzaj i cenę wykonanej usługi oraz 

uzyskać potwierdzenie wykonanej usługi przez osobę odpowiedzialną za dany sprzęt  

3. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych usług czy wymiany części nieobjętych 

przedmiotem zamówienia, Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Za wykonanie zamówienia zgodnie z §1 umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

Wykonawcy cenę w wysokości ………………………………………………… zł  

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

2. W przypadku opisanym w § 3 ust. 3 Wykonawcy należy się dodatkowe wynagrodzenie  

po uzgodnieniu jego wysokości z Zamawiającym.  

3. Zapłata należności nastąpi  w drodze polecenia przelewu na konto bankowe Wykonawcy 

w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

4. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy – bez uwag i 

zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 

5. Zamawiający  jest płatnikiem VAT      NIP : 873-26-79-395 

6. Wykonawca  jest płatnikiem VAT        NIP : ………………………………….. 

 

 

§  5 
 

1. Czynności dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad, będą 

zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Strony dopuszczają możliwość odbiorów częściowych 

przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli stwierdzone 

wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy – do czasu ich usunięcia.  

3. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w 

tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i 

ryzyko Wykonawcy.  

4. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie 

wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych, jako wadliwe.  



5. Zamawiający wyznacza terminy przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie 

rękojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad Wykonawca usunie je w terminie, 

uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

 

 

 

 

6. Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

7. Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac związanych z usunięciem wad 

powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.  

8. Odbiory gwarancyjne będą odbywały się na podstawie sporządzonego przez 

Zamawiającego pisemnego wezwania Wykonawcy. Wezwanie będzie zawierało informację 

dotyczącą terminu, miejsca i zasad na jakich odbędzie się przegląd gwarancyjny. 
 

 

§ 7 

 

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela  gwarancji 

…………………………………………………… (zgodnie z ofertą Wykonawcy) 

2.  Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym. 

Gwarancja obejmuje ............................................................................................. 

3. W okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązuję się do usunięcia 

ujawnionych wad bezpłatnie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego 

wady lub w innym technicznie możliwym terminie uzgodnionym przez Strony. 

4. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin 

gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych przypadkach termin 

gwarancji ulega przedłużeniu o czas w którym wada była usuwana. 

5. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć 

wady, które zgłoszone przez Zamawiającego w okresie gwarancji lub rękojmi. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów 

usunięcia wad. 

 

 

§ 8 

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z umowy, poprzez zapłatę kary umownej; 

1. W razie zwłoki w realizacji zamówienia naliczone będą kary umowne w wysokości 1% 

wynagrodzenia opisanego w  §4 ust. 1 umowy zamówienia za każdy dzień zwłoki. W 

przypadku zwłoki przekraczającej 10 dni roboczych Zamawiającemu przysługuje prawo 

do odstąpienia od umowy. 

2. Wykonawca płaci kary umowne Zamawiającemu w razie: 

a) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności za które 

Zamawiający nie odpowiada - 10% ceny umownej (§4 ust. 1 umowy), 

b) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca - 10% ceny umownej (§4 ust. 1 umowy), 

c) naruszenia któregokolwiek warunku umowy - 1% ceny umownej (§4 ust. 1 umowy) za 

każdy stwierdzony przypadek. 

3. Naliczane kary zostaną potrącone z ceny należnej Wykonawcy. 

 



 

§ 9 

 1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia  jeśli w umowie nie wskazano inaczej ,  dla swojej   

skuteczności Strony muszą przekazać w formie pisemnej osobiście  za potwierdzeniem 

odbioru lub pocztą poleconą za zwrotnym poświadczeniem ich odbioru. 

2. Zawiadomienia, oświadczenia  będą wysyłane na adresy podane przez Strony. Każda ze 

Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca siedziby / 

adresu . Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca siedziby/ adresu ,   zawiadomienia 

wysłane na ostatni znany adres  -   uznaje się za doręczone. 

 

 

§ 10 

 1. W imieniu  Wykonawcy  bieżący kontakt z Zamawiającym oraz nadzór bezpośredni nad 

realizacją umowy sprawuje Pan  

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

tel …………………………………………………………….. e-mail 

………………………………………………………….. 

2. W imieniu  Zamawiającego : 

Osobami upoważnionymi do udzielania wszelkich wyjaśnień, uzgodnień dostępu do 

pomieszczeń, odbioru przedmiotu umowy i faktury są: 

 Pan dr Krzysztof  Kleszcz , tel. (014) 6316 649, e-mail: k_kleszcz@pwsztar.edu.pl 

 Pani mgr  Marta Petelicka, tel. (014) 6316 541, e-mail: lab_chem@pwsztar.edu.pl 

 Pan dr Mariusz Klich, tel. (014) 6316 513, e-mail: ekoryby1@wp.pl 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

3.  Zmiana w/w osób i ich danych nie wymaga formy pisemnej aneksu, a jedynie pisemnego 

powiadomienia drugiej Strony. 

 

§ 11 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności . 

2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania Umowy rozstrzygać będzie sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

 

                 ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

mailto:k_kleszcz@pwsztar.edu.pl
mailto:m_swider@pwsztar.edu.pl


Załącznik nr 1  

Wykaz dygestoriów 

 

 

Lp. Opis dygestorium Lokalizacja  Uwagi 

1. Typ: N-30.06.01; rok 

prod. 2001; Polon Labor 

Toruń 

Sala 003B  

2. Typ: N-30.06.01; rok 

prod. 2001; Polon Labor 

Toruń 

Sala 004-005B  

3. Typ: N-30.06.01; rok 

prod. 2001; Polon Labor 

Toruń 

Sala 004-005B  

4. Typ: N-30.06.01; rok 

prod. 2001; Polon Labor 

Toruń 

Sala 004-005B  

5. Typ: N-30.06.01; rok 

prod. 2001; Polon Labor 

Toruń 

Sala 004-005B  

6. Typ: N-30.06.01 ;rok 

prod. 2002; Polon Labor 

Toruń 

Sala 012B  

7. Typ: N-30.06.01; rok 

prod. 2001; Polon Labor 

Toruń 

Sala 013-014B  

8. Typ: N-30.06.01; rok 

prod. 2001; Polon Labor 

Toruń 

Sala 013-014B  

9. Typ: N-30.06.01; rok 

prod. 2001; Polon Labor 

Toruń 

Sala 013-014B  

10. Typ: N-30.06.01; rok 

prod. 2001; Polon Labor 

Toruń 

Sala 013-014B  

11. dygestorium : Nieznany 

typ producent i rok 

produkcji 

Sala 016B  

12. Typ: N-30.06.01; rok 

prod. 2001; Polon Labor 

Toruń 

Sala 017-018B  

13. Typ: N-30.06.01; rok 

prod. 2001; Polon Labor 

Toruń 

Sala 017-018B  

14. Typ: N-30.06.01; rok 

prod. 2001; Polon Labor 

Toruń 

Sala 017-018B  

15. Typ: N-30.06.01; rok 

prod. 2001; Polon Labor 

Toruń 

Sala 017-018B  



16. Typ: N-30.06.01; rok 

prod. 2001; Polon Labor 

Toruń 

Sala 017-018B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

Protokół odbioru częściowy/końcowy 

 

Protokół odbioru częściowy/końcowy  sporządzony …………………2019r. w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.  

 

 Zakres wykonania zamówienia obejmował usługę przeglądu, napraw oraz wymianę zużytych 

bądź uszkodzonych elementów 16- tu dygestoriów w laboratoriach chemicznych 

znajdujących się  w budynku B salach: ZCh , ZOŚ, OLC  Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Tarnowie na podstawie 

Umowy........................................................................................... 

 

 

W dniu dzisiejszym dokonuje się odbioru następujących dygestoriów: 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

Odbioru dokonali w imieniu:  

 

ZAMAWIAJĄCEGO – ………………………………………………………………  

 

 

WYKONAWCY – ……………………………………………………………..  

 

 

 Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze: 

…………………………………………………………………………………………………

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

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 


