
WZÓR 

UMOWA NR  ……/2018 

 
Zawarta w dniu ……………. 2019 r. w Tarnowie, pomiędzy : 
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8, 
reprezentowaną przez: 

 dr hab. inż. Jadwigę Laskę, prof. PWSZ - Rektor PWSZ w Tarnowie 

 przy udziale mgr. Katarzyny  Michalik - Kwestora PWSZ w Tarnowie 
zwaną dalej Zleceniodawcą, 
a  
……………………………………. 
NIP   …………………,   REGON …………………, 
reprezentowany przez : 
       -  ……………… -  ………………. 
Zwanym dalej Wykonawcą. 
 

§1 
 

Przedmiotem niniejszej umowy jest: 
 
1. Przeprowadzenie następujących robót: 

1) okresowy przegląd, kontrola i konserwacja instalacji wykrywania i sygnalizacji 
alarmowo-pożarowej SAP w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

2) okresowy przegląd i konserwacja systemu detekcji gazu, 
3) przeglądy, konserwacja i legalizacja sprzętu przeciwpożarowego, 
4) wykonanie pozostałych prac: awarii, zauważonych usterek oraz innych zleconych 

przez Zleceniodawcę dla prawidłowego działania systemu pożarowego w budynkach 
należących do Zleceniodawcy, mieszczących się w Tarnowie przy ul. Mickiewicza 8 
oraz ul. Słowackiego 7. 

2. Szczegółowy zakres czynności zgodnie z załącznikami Nr 2,3,4. 
3. Legalizacja sprzętu przeciwpożarowego wskazanego przez Zleceniodawcę wg Cennika w 

załączniku Nr 5. 
4. Wykonawca zapewni realizację usług przeszkolony i wykwalifikowany personel  

w zakresie świadczonych usług oraz prowadzenie dokumentacji urządzeń według 
wzorów zgodnych z dokumentacją Ppoż. 

 
 

§2 
 

Wykonawca przeprowadzi roboty objęte niniejszą umową w kwietniu w budynkach A, B, 
C/D, EFG, DS. i październiku w budynkach A, C/D, EFG zgodnie z ofertą przedstawioną 
Zleceniodawcy, stanowiącą integralną część składową niniejszej umowy (jako poniższe 
załączniki do umowy  Nr 2,3,4,5 ). 
 
 
 
 
 



§3 
Zakres umowy : 

 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przeglądy raz lub dwa razy w  okresie trwania 

umowy w miesiącach kwiecień  i październik : 

1. Budynek A-system oddymiania klatek schodowych, przegląd techniczny, test 
funkcjonalny, konserwacja ( kontrola: czujek, central, silników i klap). 

2. Budynek A – skrzydło B i skrzydło C-wentylatorowy system oddymiania poziomych 
dróg ewakuacyjnych, przegląd techniczny, test funkcjonalny, konserwacja. 

3. Budynek C-system oddymiania klatek schodowych, przegląd techniczny, test 
funkcjonalny, konserwacja, (kontrola: czujek, central i klap) 

4. Budynek D- system oddymiania klatek schodowych, przegląd techniczny, test 
funkcjonalny, konserwacja,(kontrola: czujek, central i klap) 

5. Przegląd, konserwacja instalacji sygnalizacji alarmowo-pożarowej SAP, wraz z 
systemem sterowania klapami pożarowymi w kanałach wentylacyjnych- przegląd 
techniczny, test funkcjonalny, konserwacja. 

6. Przegląd klap pożarowych w kanałach wentylacyjnych ( budynek C,D,B). 
7. Przegląd, konserwacja alarmowania ewakuacyjnego ( budynek A,B,C,D). 
8. Budynek C/D AULA-pneumatyczny system oddymiania, 4 klapy dymowe, elektryczny 

system przewietrzania – przegląd, test funkcjonalny, konserwacja. 
9. System detekcji gazu budynek B, przegląd techniczny, test funkcjonalny, konserwacja, 

sprawdzenie czujek. 
10. Budynek EFG- grawitacyjny system oddymiania klatek schodowych, przegląd 

techniczny, test funkcjonalny, konserwacja 
11. Budynek EFG - Wentylatorowy system oddymiania dróg ewakuacyjnych, przegląd 

techniczny , test funkcjonalny, konserwacja 
12. Budynek EFG - Przegląd techniczny i konserwacja central sterujących systemem 

oddymiania 
13. Budynek EFG - Przegląd techniczny i konserwacja systemu zasilaczy pożarowych 
14. Budynek EFG - Przegląd, konserwacja instalacji sygnalizacji alarmowo-pożarowej SAP 

wraz z systemem sterowania oddymianiem i klapami pożarowymi w kanałach 
wentylacyjnych - (do 1000) elementów 

15. Budynek EFG - Przegląd klap pożarowych sterowanych elektrycznie w kanałach 
wentylacyjnych (do 120 sztuk) 

16. Budynek EFG - Przegląd techniczny i konserwacja czujek liniowych 
17. Budynek EFG - System detekcji gazu garaże , przegląd techniczny, test funkcjonalny, 

konserwacja, sprawdzenie stanu pracy detektorów 
18. Budynek Dom Studenta - system oddymiania klatek schodowych, przegląd 

techniczny, test funkcjonalny, konserwacja 
19. Wszystkie budynki PWSZ - pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego 

raz w roku. 
20. Kontrola podręcznego sprzętu gaśniczego – raz w roku. 
21. Badania wydajności hydrantów wewnętrznych – raz w roku. 
22. Badanie ciśnieniowe wytrzymałości węży hydrantowych – co 5 lat. 
23. Badanie wydajności hydrantów zewnętrznych – raz w roku. 
24. Przeglądy  i konserwację drzwi przeciwpożarowych – raz w roku. 
25. Kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego – na odrębne zlecenie. 
26. Kontrola przeciwpożarowych wyłączników prądu – raz w roku, na odrębne zlecenie. 
27. Aktualizacja „ Instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego” – na odrębne zlecenie. 
28. Prace dodatkowe. 



- dodatkowe prace: wg stawki roboczogodziny ….. zł brutto 
- zużyte materiały wg cenników dystrybutorów i dostawców. 

 
W  sprawie ewentualnych prac dodatkowych Wykonawca przedłoży Zleceniodawcy do 
zatwierdzenia pisemną ofertę. 

 
§4 

 
Czas trwania umowy : 
 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dn. …………….…….. r. do dn. …………………. r. 
2. Niniejsza umowa może być przedłużona za zgodą obu stron. 
 

§5 
Wynagrodzenie : 
 
1. Usługi wymienione w § 3 w poz.1-19 rozliczane będą zgodnie z kosztorysem w załączniku 

do umowy Nr 1,2,3,  każdorazowo po ich wykonaniu i wystawieniu faktury VAT na 
podstawie oferty z dnia ………..2019 określającej koszt przeprowadzonych prac.  

2. Usługi wymienione w §3 w poz. 20-23 – rozliczane będą po wystawieniu faktury VAT za 
wykonany każdorazowo zakres usług, na podstawie cennika stanowiącego załącznik Nr 5 
do niniejszej umowy. 

3. Usługi zlecone odrębnie 24-28 według uzgodnień podjętych przez strony. 
 

§6 
Zapłata : 
                         
Zapłata za wykonaną usługę Zleceniodawca dokona przelewem po złożeniu protokołu 
odbioru robót w ciągu 14 dni od otrzymania faktury na konto w Banku  

 
§7 

Nadzór : 
 
1. Przedstawicielem Zamawiającego jest Pan Piotr Bihuniak, Tel. 14 631 0713. 
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest Pan ……………….,  Tel. ………………... 
 

                                                     §8 
             Reklamacje i warunki wykonania : 

 
1. Reklamację w przypadku złego wykonania usługi Zleceniodawca może zgłosić Wykonawcy 

w ciągu 14 dni od daty zakończenia kontroli sprzętu. Zleceniodawca zobowiązany jest 
odpowiedzieć w ciągu 7 dni od otrzymania reklamacji. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę uszkodzeń, np. zerwania linii dozorowych, 
uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń i usterek części składowych, niewłaściwej 
eksploatacji, zamalowania czujek, przycisków itp. prace remontowe wykonywane jedynie 
na podstawie odrębnego zlecenia w terminie uzgodnionym pisemnie. Z ww. okres 
niesprawności instalacji sygnalizacji pożaru Zleceniobiorca nie bierze żadnej 
odpowiedzialności. 

3. Stwierdzenie ww. uszkodzeń następuje na podstawie protokołu spisanego pomiędzy 
Zleceniobiorca a Zleceniodawcą. 



4.  Wszelkie szkody wynikłe z winy Wykonawcy, a nie tylko wynikające z prac prowadzonych 
przez niego, pokrywa Wykonawca w całości. 

5. Zleceniodawca wymaga wykonania kopii oprogramowania przed przeglądem i po 
przeglądzie z urządzeń i central które umożliwiają wykonanie kopii oprogramowania wraz 
z ustawieniami i przekazanie kopii wraz z protokołami. 

 
 

§9 
Klauzula poufności : 
 
1. Treść umowy pomiędzy Stronami na charakter poufny i stanowi tajemnicę chronioną 

przepisami prawa, w szczególności ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
2. Strony zobowiązują się pod rygorem skutków prawnych do zachowania w tajemnicy 

wszelkich informacji związanych z wykonywaniem niniejszej umowy a dotyczących 
przedmiotu działalności stron z wyjątkiem instytucji finansowych i instytucji 
uprawnionych do żądania ich okazania. 

 
§10 

 
Postanowienia końcowe: 
                     
1. Zleceniodawca zapewni Wykonawcy dostęp do pomieszczeń, w których wykonywane 

będą prace, określi zasady wstępu i wyznaczy godziny wykonywania prac. 
2. Zleceniodawca udostępni sprzęt, urządzenia, dokumentację i informacje niezbędne do 

wykonania zleconego zakresu prac. 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej w postaci aneksu do umowy. 
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
5. Spory wynikłe z wykonania umowy strony będą rozwiązywać polubownie, a jeśli nie 

będzie to możliwe, spór będzie rozstrzygany przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby 
Zleceniodawcy. 

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
             Wykonawca                                                                                Zleceniodawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


