
UMOWA NR               /2019 

 

 

zawarta w dniu                                     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:  

 

NIP  :       ;   REGON:  

reprezentowaną  przez: 

-   

zwaną dalej „Dostawcą”. 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku wyboru przez  Zamawiającego  oferty Dostawcy 

z dnia ……………………… na podstawie zapytania ofertowego  -  w zgodzie z art. 4 pkt. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ) 
 

 

§ 1 

 

Przedmiotem umowy jest dostawa urządzenia do oznaczania ścieralności powłok metodą kół 

ciernych – Aparat Tabera  zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

 

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

podpisania  niniejszej umowy. 

2. Dostawca  zobowiązany jest do powiadomienia  Zamawiającego o planowanej dostawie 

z 2-dniowym wyprzedzeniem. 

 

§ 3 

 

1. Dostawca udziela Zamawiającemu ............ miesięcznej gwarancji na dostarczony aparat 

Tabera   -  licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń ze strony 

Zamawiającego . 

2. W ramach udzielonej gwarancji Dostawca  zobowiązuje się do dokonania na własny koszt 

usunięcia  wad  i  usterek  dostarczonego aparatu Tabera  w terminie 7 dni  roboczych ( tj. 

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty 

zgłoszenia reklamacji  przez Zamawiającego faxem na nr ______________________,e-

mail’em  na adres: ……………………… lub na piśmie . Termin ten może ulec 

wydłużeniu jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego,  jeśli usunięcie wad/ usterek  nie 

jest możliwe z przyczyn niezależnych od Dostawcy. 



3. W razie, gdy dokonanie naprawy aparatu Tabera nie jest możliwe w  terminie 7 dni 

roboczych od zgłoszenia  - Dostawca  zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, 

dostarczyć przed upływem w.w terminu nieodpłatnie urządzenie zastępcze  tej samej klasy 

i funkcjonalności – na okres do czasu przekazania  Zamawiającemu naprawionego 

aparatu Tabera . 

4. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres braku możliwości korzystania z aparatu 

Tabera z powodu wystąpienia wad/ usterek.  

5. Dostawca  obowiązany jest dokonać wymiany aparatu Tabera lub jego części na nowe, 

wolne od wad, o parametrach nie gorszych jak aparat podlegający wymianie , gdy: 

a) Aparat Tabera po ..........................naprawach dowolnego typu wykaże wady w 

działaniu, 

b) nie dokona naprawy aparatu Tabera  lub jego części w okresie 14  dni roboczych 

licząc od chwili zgłoszenia, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie 

tego terminu  

c) naprawa aparatu Tabera  lub jego części z powodu wad nieusuwalnych jest technicznie 

niemożliwa. 

6. W powyższych przypadkach określonych w ust. 5 wymiana zostanie dokonana bez 

uprzedniego pisemnego dodatkowego żądania ze strony Zamawiającego,  w terminie 

nieprzekraczającym 14 dni, na koszt Dostawcy. W przypadku niedotrzymania terminu 

wykonania przez Dostawcę tego obowiązku, Zamawiający ma prawo skorzystać z 

uprawnień wskazanych w  § 6. 

7. Po zakończeniu okresu gwarancji Dostawca zapewnia odpłatny serwis dostarczonego 

aparatu Tabera .  

8. Niezależnie od gwarancji,  Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za 

wady zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.    

 

 

§ 4 

 

Strony ustalają, że umowa realizowana będzie jednorazowo. 

 

§ 5 

 

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

Dostawcy cenę w wysokości                         zł  

(słownie:                                                               )zł brutto. 

2. Zapłata należności nastąpi  w drodze polecenia przelewu na konto bankowe Dostawcy w 

ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

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

zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.  

4.  NIP Zamawiającego 873-26-79-395. 

 

  

 

§ 6 

 

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

ceny umownej (§4 ust. 1 umowy) zamówienia za każdy dzień zwłoki. W przypadku 

zwłoki przekraczającej 10 dni roboczych Zamawiającemu przysługuje prawo do 

odstąpienia od umowy. 



2. Dostawca płaci kary umowne Zamawiającemu w razie: 

a) odstąpienia od umowy przez Dostawcę z powodu okoliczności za które Zamawiający 

nie odpowiada - 10% ceny umownej (§5 ust. 1 umowy), 

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

odpowiedzialność ponosi Dostawca - 10% ceny umownej (§5 ust. 1 umowy), 

c) naruszenia któregokolwiek warunku umowy - 1% ceny umownej (§5 ust. 1 umowy) za 

każdy stwierdzony przypadek. 

3. Naliczane kary zostaną potrącone z ceny należnej Dostawcy. 

 

§ 7 

 

Transport przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego wliczony jest w cenę i Dostawca 

wykona te czynności przy użyciu własnych środków i ludzi. 

 

§ 8 

 

Dostawca nie może zlecić osobie trzeciej wykonania niniejszej umowy bez zgody 

Zamawiającego. 

§ 9 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 10 

 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej. 

 

§ 11 

OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTÓW 

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

realizacją umowy sprawuje Pan/Pani 

. 
tel.       ; e-mail :  

2. W imieniu Zamawiającego osobą upoważnioną do udzielania wszelkich wyjaśnień, 

odbioru przedmiotu umowy i faktury jest Pan dr inż. Sebastian Bielecki  tel. 14 6316 

510;  e-mail:  s_bielecki@pwsztar.edu.pl 

 

§ 12 

 

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

stron. 

 

 

            ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 


