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 UMOWA NR .../2020 
 
zawarta w dniu ………….  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: ............................. 
KRS: ….                 REGON: …. 
posiadająca NIP:  …. 
reprezentowaną przez: 
- /imię i nazwisko/ – /funkcja/ 
zwaną dalej „Wykonawcą”. 
 
Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) strony ustalają co następuje: 
 
 

I.  PRZEDMIOT UMOWY  
 

§ 1 
 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa .............. zgodnie z ofertą z dnia: ………… 

stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego: 

Tarnów, ul. Mickiewicza 8 w terminie do…………. dni od dnia podpisania niniejszej 
umowy, w dzień roboczy (od poniedziałku do z piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy) w godzinach od 07:00 do 15:00. 

3. Zamawiający potwierdzi wykonanie umowy poprzez podpisanie bez zastrzeżeń 
protokołu  zdawczo-odbiorczego. 

  
§ 2 
  

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nie 
używany, nie poddawany żadnym naprawom i posiada pełną dokumentację w języku 
polskim, odpowiada warunkom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz standardom 
jakościowym i technicznym przewidzianym dla zamówienia. 

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczany sprzęt jest wolny od wad oraz od obciążeń praw 
osób trzecich i pochodzi z legalnych źródeł. Wykonawca oświadcza, że przedmiot 
umowy jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest zgodny 
z Normami Polskimi i Normami Europejskimi. 

3. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty, które dotyczą przedmiotu umowy 
opisanego w § 1 ust. 1, przede wszystkim karty gwarancyjne i instrukcje obsługi. 

4. Przez dostawę rozumie się dostarczenie przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 1 
transportem Wykonawcy, na jego koszt do miejsca wskazanego w § 1 ust. 2 umowy oraz 
wniesienie go do wyznaczonego miejsca. 
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5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu 
umowy, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. Koszty 
ubezpieczenia, transportu (wraz z dostarczeniem pod adres wskazany w § 1 ust. 2 oraz 
wniesieniem do miejsca wyznaczonego), dokumentacji, zawarte są w cenie podanej 
w § 6. 

 
 

II.  ODPOWIEDZIALNO ŚĆ WYKONAWCY 
 

§ 3. 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji 
obsługi i konserwacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne 
przedmiotu umowy. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji 
niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

3. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność właściwości 
i funkcjonowania przedmiotu umowy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym 
w ofercie oraz ich dokumentacją techniczną i użytkową. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 
w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia ich praw 
mających oparcie w obowiązujących przepisach prawa. 

5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z 
przyczyn tkwiących w sprzęcie w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, 
jak i wszelkie inne wady fizyczne, które ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania 
gwarancji. 

6. Jeśli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do 
wymiany sprzętu lub usunięcia wad i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez 
Zamawiającego, nie dopełni obowiązku wymiany sprzętu na wolne od wad lub usunięcia 
wad w drodze naprawy w terminie określonym w umowie, Zamawiający jest uprawniony 
do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym 
inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. 

 
 

III.  POSTANOWIENIA GWARANCYJNE 
 

§ 4. 
 

1. Podpisanie przez strony bezusterkowego protokołu zdawczo–odbiorczego jest 
jednoznaczne z udzieleniem Zamawiającemu pisemnej gwarancji na ................  

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach i usterkach w 
terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o usterce. Wykonawca będzie przyjmował 
zgłoszenia w swojej siedzibie, pod adresem: …….., nr tel. …….., adres e-mail: ……… 

3. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zgodnie z wyborem Zamawiającego, 
zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia awarii lub usterki albo wady przedmiotu 
umowy do: 

a) bezpłatnej wymiany elementów uszkodzonych nie z winy Zamawiającego, 
b) bezpłatnej naprawy, jeżeli wada lub usterka powstały nie z winy Zamawiającego, 
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c) wymiany przedmiotu umowy na nowy w terminie 30 dni od chwili stwierdzenia wady 
w przypadku stwierdzenia wad uniemożliwiających lub poważnie utrudniających 
korzystanie, 

d) w przypadku niemożności naprawy w siedzibie Zamawiającego Wykonawca 
zobowiązuje się do odebrania i dostarczenia sprzętu z i do siedziby Zamawiającego na 
własny koszt i ryzyko. 

4. Termin usunięcia awarii, wad i usterek winien być nie dłuższy niż 30 dni roboczych od 
dnia powiadomienia telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną. W technicznie 
uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, okres gwarancji ulegnie odpowiedniemu 
przedłużeniu. 

6. Serwis gwarancyjny wykonywany będzie pod adresem jednostki wskazanym w § 1 ust. 2, 
we wszystkie dni robocze, w godzinach uzgodnionych z przedstawicielem jednostki. 
W przypadku niemożności naprawy sprzętu w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązuje się do odebrania i dostarczenia przedmiotu umowy z i do siedziby 
Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. 

7. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za 
wady zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

 
 

IV.  DOSTAWY 
 

§ 5 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w terminie …………..  
licząc od dnia podpisania umowy. 

2. W przedstawionych poniżej przypadkach wystąpienia opóźnień strony mogą ustalić 
nowe terminy realizacji dostawy: 

a) przestoje i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego lub inne podmioty niezależne 
od Zamawiającego (np. opóźnienia przygotowania/przekazania miejsca realizacji 
dostawy z powodów od niego niezależnych) uniemożliwiające Wykonawcy 
dostarczenie przedmiotu umowy w terminie umownym, 

b) działanie siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania 
dostawy, 

c) wystąpienie innych okoliczności, mających wpływ na terminowość realizacji umowy, 
których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej 
staranności. 

3. W przypadku, gdy strony przystąpią do ustalania nowego terminu realizacji, minimalny 
okres przesunięcia powyższego terminu nie może być dłuższy niż okres przerwy lub 
postoju albo działania innej przeszkody o charakterze siły wyższej. 

 
 

§ 6 
  
1. Za wykonanie zamówienia zgodnie z §1 umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

Wykonawcy cenę w wysokości: ………………… netto zł,  …………………… VAT zł 
…….............. zł brutto   (słownie: ... złotych brutto).  

2. Zapłata należności nastąpi w drodze polecenia przelewu na konto bankowe Wykonawcy 
w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. NIP Zamawiającego 
873-26-79-395. 
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3. Osobą upoważnioną do wszelkich wyjaśnień, odbioru faktury i towaru jest : .......... 
 

V. KARY UMOWNE 
 

§ 7 
 

1. Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 6 
ust. 1, 

b. za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

c. za innego rodzaju nienależyte - niezgodne z umową  wykonanie przedmiotu 
zamówienia w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każde 
stwierdzone naruszenie, 

d. za opóźnienie w usunięciu awarii, wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w 
okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 
za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w 
wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1. 

4. Strony umowy zapłacą karę umowną w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania 
pisemnego wystąpienia z żądaniem zapłacenia kary. 

5. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający może 
potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
 

§ 8 
  

Wykonawca nie może zlecić osobie trzeciej wykonania niniejszej umowy bez zgody 
Zamawiającego. 
  
  

VI.  POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 

§ 9 
  
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

  
§ 10 

  
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej. 
2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 



5 
 

 
§ 11 

  
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY                                                                         WYKONAWCA                                
  
 


