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WZÓR 

UMOWA NR …/2019 
 
zawarta w dniu …. maja 2019 roku w Tarnowie pomiędzy: 
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8. NIP 8732679395 
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 
……. Prowadzącym/ącą działalność gospodarczą pod nazwą……………, ul. ……………, …………………….. NIP 
…………………….. 
zwanym dalej ..Wykonawcą”. 
Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2018r. 1986) strony ustalają co następuje: 

 
§ 1  

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zgodnie z ofertą z dnia ………… 2019r (załącznik nr 1 – 
formularz ofertowy) przeglądów budowlanych obiektów PWSZ w Tarnowie i sporządzenia protokołów z 
kontroli zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz. U. z 2018r. 1202.). 
2. Zakres przeglądów obejmuje: 
• stan techniczny budynku - prawo budowlane art. 62, ust. 1, pkt. la, 
• instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska 
• stan techniczny kotła gazowego 
• instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej, 
• instalacje i urządzenia kominiarskie, 
• instalacje i urządzenia gazowe i ich szczelności, 
• stan techniczny i estetyka obiektu, jego przydatność do użytkowania wraz z otoczeniem. 
• stan techniczny pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem, oraz pomieszczeń mokrych  (2 
przeglądy w roku) 
• stan techniczny laboratoriów (2 przeglądy w roku) 
• przeglądy serwerowni  (2 przeglądy w roku) 
• przeglądy rozdzielni w poszczególnych budynkach (2 przeglądy w roku) 
• stan techniczny siłowni plenerowej (2 przeglądy w roku) 
3. Przegląd półroczny obejmujący budynki A. CD, EFG należy wykonać w terminie do 25.05.2019r. 
4. Przegląd roczny obejmujący budynki A, B, CD, EFG, DS, stacja trafo, budynek kapliczki należy 
wykonać do 25.11.2019r. 
5. Przegląd 5-letni obejmujący budynki EFG należy wykonać do 25.11.2019r. 
6. Przeglądy pomieszczeń pod wynajem, pomieszczeń laboratoriów, serwerowni, rozdzielni, siłowni 
plenerowej- należy wykonać 2 razy w roku tj do 25.05.2019r., oraz do 25.11.2019r. 
7. Wykonawca wykona i przekaże protokoły przeglądów technicznych osobno dla każdego z budynków 
w ilości: 
• protokoły przeglądu stanu technicznego budynków  5-letniego, rocznego i półrocznego w 
formie papierowej - 2 szt. ,oraz na płycie CD - 1 szt. 
• pozostałe protokoły w formie papierowej po 1 szt. , oraz na płycie CD po 1 szt. 
8. W przypadku wykrycia wad i niesprawności w trakcie przeprowadzonego przeglądu należy dołączyć 
dokumentacje fotograficzną. 
9. Wykonawca przeglądów stanu technicznego budynków (62 ust. 1 pkt. la) po zapoznaniu się z 
protokołami pozostałych przeglądów wskazanych budynków zobowiązany jest powiadomić na piśmie 
PINB w Tarnowie o przeprowadzonej kontroli budynków A, CD, EFG a kopię złożenia powiadomienia 
przekazać Zamawiającemu. 



 
§ 2  

 
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje potencjałem technicznym i osobami z uprawnieniami 
budowlanymi w wymaganych specjalnościach zdolnymi do wykonania zamówienia. 
1. Wykonawca odpowiedzialny jest za należyte i terminowe wykonanie umowy. 
2. Wykonawca za wykonanie czynności przewidzianych w §1 umowy, otrzyma wynagrodzenie zgodnie 
z ofertą (załącznik nr 1 ) z dnia …………., tj. ………… zł (słownie: …………………00/100) brutto 
 

§3 
 
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest niezmienne przez cały okres obowiązywania 
umowy i płatne będzie w dwóch częściach: 
a. część 1 za przeglądy wykonywane w maju 2019r. - ………… zł brutto 
b. część 2 za przeglądy wykonywane w listopadzie 2019r - ……….. zł brutto 
2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będą protokoły odbioru przedmiotu umowy. 
3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury. 

 
§4 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych: 
a. za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
umownego brutto wymienionego w §2 ust. 2 umowy, 
b.  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, w 
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w §2 ust. 2 umowy, 
c.  za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego 
w §2 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od daty wskazanego przez Zamawiającego terminu 
usunięcia wad, 
d.  za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto wymienionego w §2 ust. 2 umowy. 
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej za odstąpienie od umowy z 
przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto. 
3. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych w przypadku poniesienia szkody przekraczającej wysokość kar umownych. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kompensaty kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
5. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca będzie stosował odsetki ustawowe. 
 

§5 
 

1. Strony wskazują następujące osoby uprawione i zobowiązane do koordynowania realizacji umowy: 
Przedstawiciel Zamawiającego – Janusz Kozioł 
 Przedstawiciel Wykonawcy - ………………. 

§ 6  
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Ewentualne spory powstałe na gruncie niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać 

polubownie 
3. W razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwym dla jego rozstrzygnięcia 

będzie Sąd  Powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego  



 
§ 7  

 
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

 
§ 8  

 
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
Wykonawcy i dla zamawiającego 
 
 
 
                 WYKONAWCA                                                                                            ZAMAWIAJĄCY 

 


