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L.Dz./PRO-dzpz/1296/2020                                                                                      Załącznik nr 3

  UMOWA NR …../2020 - WZÓR 

zawarta w dniu …………….. 2020 roku w Tarnowie pomiędzy: 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8 

reprezentowaną przez: 

- dr hab. inż. Józefa Kanię – p.o. Rektora PWSZ w Tarnowie 

- przy udziale mgr. Katarzyny Michalik – Kwestora PWSZ w Tarnowie 

zwaną dalej „Zamawiającym”  

a 
....................................................................................................................................................... 

reprezentowanym przez: 

…….............................................................................................................................................. 

zwanym 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: 

§  1   
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi „Kontroli okresowych stanu technicznego 

obiektów budowlanych znajdujących się na terenie PWSZ w Tarnowie”, zgodnie z art. 62 ust. 1 
Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2019.1186 z póź.zm.), oraz innymi obowiązującymi 
regulacjami (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 
1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 
Nr 74 poz. 836), Rozporządzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.2019.1065 z póź.zm. )) – w części …….. zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………… 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Zakres przeglądów obejmuje wykonanie okresowych (półrocznych i rocznych) ocen 
technicznych i przeglądów technicznych w roku 2020 w branży ………… 

3. Kontrole okresowe półroczne obejmują budynki A, B, CD, EFG oraz DS.   
4. Kontrole okresowe roczne obejmują budynki A, B, CD, EFG, DS, stację transformatorową oraz 

budynek kapliczki. 
5. Przeglądy pomieszczeń pod wynajem, pomieszczeń laboratoriów, serwerowni, rozdzielni, 

siłowni plenerowej - należy wykonać 2 razy w roku. 
 

§  2   
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dn. ………………. do dn. ………………. 
2. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia: 

a) kontrole okresowe półroczne należy wykonać w terminie do …………………. 
b) kontrole okresowe roczne należy wykonać do ………………………………… 

 
§  3   

1. Wykonawca wykona i przekaże protokoły z okresowych ocen technicznych osobno dla 
każdego z budynków w liczbie: 
a) protokoły przeglądu stanu technicznego budynków:  rocznego i półrocznego (osobno dla 
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każdej branży) w formie papierowej i elektronicznej- 2 kpl.  
b) pozostałe protokoły dla okresowych ocen wyspecyfikowanych w tabeli nr …… oferty 

Wykonawcy w formie papierowej i elektronicznej - 2 kpl.  
c) dodatkowo protokoły z ocen technicznych budynku Domu Studenta należy przygotować 

oddzielnie dla Domu Studenta w formie papierowej i elektronicznej – 2 kpl. 
2. Wykonawca przekaże protokoły z wykonanych przeglądów nie później niż do upływu terminu 

wykonania przeglądu.  
3. W przypadku wykrycia wad i niesprawności w trakcie przeprowadzonego przeglądu należy 

dołączyć dokumentacje fotograficzną. 
4. Wykonawca kontrolujący stan techniczny po wykonaniu kontroli wskazanych budynków 

zobowiązany jest, powiadomić na piśmie PINB w Tarnowie o przeprowadzonej kontroli 
budynków A, CD, EFG, DS a kopię powiadomienia przekazać Zamawiającemu. 

 
§  4   

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ocen technicznych wyszczególnionych w niniejszej 
umowie zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2019.1186 z póź.zm), oraz 
innymi obowiązującymi regulacjami (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania 
budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.1065 z póź.zm). W przypadkach nieuregulowanych prawnie, 
należy prace wykonać zgodnie ze sztuką i ogólnie przyjętymi standardami w danej branży oraz 
Wymaganiami Zamawiającego. 

 
§  5   

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami oraz przy uwzględnieniu wymogu najwyższej staranności i jakości 

świadczonej usługi. 

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane ustawami aktualne decyzje, 

zezwolenia pozwalające mu wykonywać przedmiot umowy i zobowiązuje się przedstawić je 

do wglądu każdorazowo na żądanie Zamawiającego w trakcie trwania umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności tj. 

………………………………… 

4. Wykonawca zapewni materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do prawidłowego 

wykonania usługi.  

5. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny i osobowy w celu wykonania 
przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca odpowiedzialny jest za należyte i terminowe wykonanie umowy. 

 
§  6   

1. Wykonawca za wykonanie czynności przewidzianych w §1 umowy, otrzyma wynagrodzenie 
tj. ………… zł (słownie: …………………00/100) brutto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest niezmienne przez cały okres obowiązywania 
umowy i płatne będzie w dwóch częściach: 

a) część 1 za kontrole okresowe półroczne wykonywane do ……………. - ………… zł 
brutto 

b) część 2 za kontrole okresowe roczne wykonywane do ……………- ……….. zł brutto. 
3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie potwierdzenie przez Zamawiającego wykonanych 

okresowych kontroli, oraz prawidłowo wystawiona faktura złożona do Zamawiającego. 
4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury i odbioru 
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protokołów z ocen technicznych (po zatwierdzeniu protokolarnym odbioru protokołów z ocen 
technicznych) przez Zamawiającego. 

 
§  7   

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 § 6 ust. 1 umowy, 
b)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on 

odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w 
§6 ust. 1 umowy, 

c)  za zwłokę w usunięciu wad (błędnie przygotowane protokoły) w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w §6 ust. 1 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 §6 ust. 1 umowy. 

e) za brak protokołów opisanych w § 3 do przekazania których obowiązany jest Wykonawca 
zgodnie z  § 3 -  10 % wynagrodzenia umownego brutto opisanego w §6 ust. 1 umowy za 
każdy protokół. 

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 potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
5. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca będzie stosował odsetki ustawowe. 
6. W przypadku nieprzekazania protokołów opisanych § 3 lub przekazania protokołów błędnych 

Zamawiający może zlecić na koszt Wykonawcy wykonanie usługi innemu podmiotowi, 
zachowując uprawnienie do naliczenia kar umownych. 
 

§ 8 
1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane 
jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej 
ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub 
uniemożliwiają realizację Umowy. 

2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub 
utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w 
ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. W tym 
przypadku jedynie zgodnie oświadczenia stron, co do dalszej realizacji niniejszej umowy są 
wiążące. 

3. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 14 dni lub dłużej, Strony mogą w 
drodze wzajemnego uzgodnienia zmienić zapisy Umowy lub rozwiązać Umowę, bez 
nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu 
wykonanych usług (z uwzględnieniem zapisów pkt 4). 

§ 9 
1. Treść umowy pomiędzy Stronami na charakter poufny i stanowi tajemnicę chronioną 

przepisami prawa, w szczególności ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
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2. Strony zobowiązują się pod rygorem skutków prawnych do zachowania w tajemnicy wszelkich 
informacji związanych z wykonywaniem niniejszej umowy, a dotyczących przedmiotu 
działalności stron z wyjątkiem instytucji finansowych i instytucji uprawnionych do żądania ich 
okazania. 

 
§ 10 

1. Zamawiający wskazuje do współpracy………..., tel. ……….…. adres email: …………….. 

2. Wykonawca wskazuje do współpracy ……………,  tel. ………....., adres email: ................ 

 
§ 11 

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.  

 
§ 12 

1. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do pomieszczeń, w których wykonywane będą 
prace, określi zasady wstępu i wyznaczy godziny wykonywania prac. 

2. Zamawiający udostępni przedmiot przeglądów, dokumentację i informacje niezbędne do 
wykonania zleconego zakresu prac będące w posiadaniu Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 
w postaci aneksu do umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Spory wynikłe z wykonania umowy strony będą rozwiązywać polubownie, a jeśli nie będzie to 
możliwe, spór będzie rozstrzygany przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

 
§ 13 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 
 

§ 14 
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
Wykonawcy i dla Zamawiającego. 
 
 
 
 
       ZAMAWIAJĄCY                                                                              WYKONAWCA 


