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L.Dz./PRO-dzpz/2595/2019              Załącznik nr 2 do siwz  

 Wzór umowy 

 

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 

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

zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:  

- …………………… 

 

Zamówienie realizowane w ramach projektu: Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie 

w Tarnowie, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, Nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00. Okres 

realizacji: od 01.05.2018 do 31.03.2022. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i 

Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 

Kompleksowe programy szkół wyższych. 

 

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

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

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest organizacja i przeprowadzenie egzaminu językowego ETS 

sprawdzającego i certyfikującego umiejętność posługiwania się językiem niemieckim i 

francuskim: 

a) Egzamin z języka niemieckiego WiDaF/WiDaF Basic 

– w 2019 roku, …. osób 

– w 2020 roku, …. osób 

– w 2021 roku, …. osób 

b) Egzamin z języka francuskiego TFI 

– w 2019 roku, …. osób 

– w 2020 roku, …. osób 

– w 2021 roku, …. Osób 

Uczestnicy egzaminu otrzymają certyfikat.  

 

§ 2 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, niezbędną wiedzę, kwalifikacje  

i doświadczenie do należytego przeprowadzenia egzaminów będących przedmiotem 

niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia i wykonania wszystkich czynności związanych 

z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu językowego ETS. 
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3. Egzamin odbędzie się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. 

Zamawiający zapewni nieodpłatnie odpowiednią infrastrukturę umożliwiającą 

przeprowadzenie egzaminów ETS: 

a) pomieszczenie dydaktyczne ze stolikami i krzesłami dla odpowiedniej liczby 

uczestników z zachowaniem 1,5 m odległości od uczestnika, 

b) tablicę do zapisania godziny zakończenia egzaminu, 

c) zegar ścienny widoczny dla wszystkich uczestników, 

d) pomieszczenie na rzeczy osobiste uczestników egzaminu. 

 

§ 3 

 

Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na wszelkich dokumentach dotyczących 

realizowanego projektu w tym na dokumentach informacyjnych i certyfikatach 

obowiązujących logotypów. 

 

§ 4 

 

1.  Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: ...... 

2.  Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ...... 

 

§ 5 

 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: 

a. za egzamin z j. niemieckiego WiDaF - ……… zł netto/brutto za 1 osobę 

b. za egzamin z j. niemieckiego WiDaF Basic - …….. zł netto/brutto za 1 osobę 

c. za egzamin z j. francuskiego TFI - …….. zł netto/brutto za 1 osobę 

2. Ostateczne rozliczenie nastąpi po uwzględnieniu rzeczywistej liczby osób 

przystępujących do egzaminu. Całkowita cena za przeprowadzenie egzaminu nie może 

przekroczyć ……….. zł. 

3. Całkowity koszt realizacji zamówienia wskazany w pkt. 1 obejmuje wszystkie czynności 

związane z realizacją zadania i tym samym Zamawiający nie będzie ponosił żadnych 

dodatkowych kosztów 

4. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

sporządzonej faktury/rachunku. Zapłata za szkolenie dokonana będzie przez 

Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany  

w fakturze/rachunku po zrealizowaniu każdego z egzaminów. 

5. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień złożenia polecenia przelewu z rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

 

§ 6 

 

1. Egzaminy przeprowadzone zostaną w terminach ustalonych przez Zamawiającego z 

Wykonawcą. 

2. W terminie ….. dni po przeprowadzonym egzaminie Wykonawca dostarczy 

zamawiającemu certyfikaty. 
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§ 7 

 

1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% kwoty brutto wynagrodzenia za każdy dzień 

zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w 

wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. 

3. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie 

leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej 

w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych 

Zamawiającemu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżone kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych 

korzyści, na zasadach ogólnych. 

 

§ 8 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

a. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach, 

b. otwarcia likwidacji Wykonawcy, 

c. zajęcia majątku Wykonawcy, 

d. niewywiązywania się przez Wykonawcę z realizacji przedmiotu umowy, pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

e. w wypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z jej 

postanowień, w szczególności dotyczących należytego wykonywania obowiązków 

umownych lub w wypadku podania przez Wykonawcę nieprawdziwych danych w 

zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

i powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, leżących po 

stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 10% 

ceny brutto przedmiotu umowy.  

6. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron nie powoduje skutków wstecz od dnia 

odstąpienia. W szczególności pozostają w mocy zobowiązania stron z tytułu kar 

umownych i prawa żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy. 

 

§ 9 

 

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie 

pisemnego aneksu.  

§ 10 
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1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Wszelkie spory mogące powstać z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

  

 § 11 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

          ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


