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Załącznik nr 2 – Wzór umowy 
 

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 
………………………………………………………………………………………………… 
 reprezentowaną przez: 

- ………………… – ………………. 
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 póź. zm.) strony ustalają co następuje: 

 
§ 1 

 
Przedmiotem umowy jest dostawa chemii basenowej zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 
1 do niniejszej umowy. 

 
§ 2 

 
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na okres od …………………… roku do  
……………….. roku. 
 

§ 3 
 
1. Strony ustalają, że umowa realizowana będzie etapowo. Każda dostawa poprzedzona 

będzie zamówieniem Zamawiającego dokonanym w formie telefonicznej lub drogą  
e-mailową. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zamówienie w terminie do 3 dni 
od jego złożenia przez Zamawiającego.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości i asortymentu zakupu poszczególnych 
środków chemicznych. W przypadku takich zmian obowiązują ceny jednostkowe 
określone w załączniku do niniejszej umowy, a całkowita wartość zamówienia nie może 
przekroczyć wartości określonej w §4 niniejszej umowy. 

3. Środki chemiczne, określone w §1 umowy, dostarczane przez Wykonawcę, powinny 
posiadać wymagane prawem certyfikaty oraz mieć taki okres ważności, aby Zamawiający 
mógł je w pełni wykorzystać. 

 
§ 4 

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

Wykonawcy cenę w wysokości: 
Netto: ………………………………..zł (słownie: …………….) 
VAT: ………………………………...zł (słownie: ……………) 
Brutto: ……………………………….zł (słownie: ……………) 
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2. Zapłata należności następować będzie w po każdej dostawie w drodze polecenia przelewu 
na konto bankowe Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury. NIP Zamawiającego: 873-26-79-395. 

 
§ 5 

 
1. W razie zwłoki w realizacji poszczególnych etapów zamówienia (§3 ust. 2 umowy) 

naliczone będą kary umowne w wysokości 1% od kwoty wynagrodzenia brutto (§4 ust. 1 
umowy) zamówienia za każdy dzień zwłoki. W przypadku zwłoki przekraczającej 10 dni 
roboczych Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 

2. Wykonawca płaci kary umowne Zamawiającemu w razie: 
a) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności za które 

Zamawiający nie odpowiada - 10% kwoty wynagrodzenia brutto  (§4 ust. 1 umowy), 
b) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca - 10% kwoty wynagrodzenia brutto  (§4 ust. 1 
umowy), 

c) naruszenia któregokolwiek warunku umowy - 1% kwoty wynagrodzenia brutto (§4 
ust. 1 umowy) za każdy stwierdzony przypadek. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z 
kwoty wynagrodzenia brutto, o którym  mowa w §4 ust. 1 umowy. 

4. Niezależnie od kar umownych Stronom przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach 
ogólnych odszkodowania za szkodę przewyższającą wysokość zastrzeżonych kar 
umownych, wyrządzonych na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania. 

 
§ 6 

 
Transport środków chemicznych do siedziby Zamawiającego wliczony jest w cenę i 
Wykonawca wykona te czynności przy użyciu własnych środków i ludzi. 
 

§ 7 
 
Wykonawca nie może zlecić osobie trzeciej wykonania niniejszej umowy bez zgody 
Zamawiającego. 

§ 8 
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 9 
 
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 
pisemnej. 

§ 10 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
      ZAMAWIAJĄCY                                    WYKONAWCA 


