
 
 L.Dz./PRO-dzpz/1733/2020                Załącznik nr 2 – Wzór umowy 
 

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  
 
zwanych 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 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) strony ustalają co następuje:  
 

§ 1 
Zamawiający powierza, a Wykonawca podejmuje się wykonania przedmiotu umowy polegającego 
na dostawie elementów oświetlenia dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 
zgodnie z ofertą, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  
 

§ 2 
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 
r. lub do wyczerpania wartości brutto przedmiotu umowy. 
 

§ 3 
1. Dostawy realizowane będą sukcesywnie na podstawie składanych zamówień. Wielkość 

dostawy każdej partii towaru wynikać będzie z jednostkowych dyspozycji Zamawiającego 
wyrażonych na piśmie lub wiadomością e-mail. Dostawa do siedziby PWSZ w Tarnowie w 
godzinach pracy, tj. w dni robocze w godzinach od 07:00 do 15:00.  

2. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zamówienie w terminie do 3 dni od jego 
złożenia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zakupu poszczególnych elementów 
oświetlenia określonych w załączniku do niniejszej umowy. W przypadku takich zmian 
obowiązują ceny jednostkowe określone w załączniku do umowy, a całkowita wartość 
zamówienia nie może przekroczyć ceny określonej w §4 umowy.  

4. Zamawiający wymaga dostawy fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych i 
oryginalnie zapakowanych elementów oświetlenia oraz zgodnych z obowiązującymi 
normami PN, atestami, świadectwem dopuszczenia do obrotu. 

 
 
 



§ 4 
1. Za wykonanie zamówienia zgodnie z §1 umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

Wykonawcy cenę w wysokości do …………. zł (słownie: ………….. złotych) brutto.  
2. Zapłata należności następować będzie etapowo w drodze polecenia przelewu na konto 

bankowe Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po każdej 
dostawie. Nr NIP Zamawiającego: 873-26-79-395.  

3. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 9.04.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) Zamawiający jest obowiązany do odbierania od 
Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem 
platformy.  

 
§ 5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …………… gwarancji jakości i rękojmi za wady na 
przedmiot umowy, licząc od dnia wysłania elementów oświetlenia przez Zamawiającego 
na koszt Wykonawcy lub ich odbioru przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego.  

2. Wykonawca dokona wymiany elementów oświetlenia w terminie 3 – 7 dni od otrzymania 
zgłoszenia przez Zamawiającego. 

§ 6 
1. W razie naruszenia któregokolwiek z warunków umowy Wykonawca płaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% ceny umownej określonej w §4 ust. 1 
niniejszej umowy za każdy stwierdzony przypadek.  

2. Wykonawca płaci kary umowne Zamawiającemu w razie:  

a) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które Zamawiający 
nie odpowiada - 10% ceny umownej (§4 ust. 1 umowy),  

b) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca - 10% ceny umownej (§4 ust. 1 umowy).  

3. Naliczane kary zostaną potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowań uzupełniających w sądzie 

powszechnym.  
 

§ 7 
Transport przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego wliczony jest w cenę i 
Wykonawca wykona te czynności przy użyciu własnych środków i ludzi.  
 

§ 8 
1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonaniem zadania, o którym mowa w § 1 

niniejszej umowy prowadził będzie: ………….. tel. ……………., email: ………………. 
2. Nadzór z ramienia Wykonawcy nad wykonaniem zadania, o którym mowa w § 1 niniejszej 

umowy prowadził będzie: ………….. tel. ……………., email: ……………… 

 

§ 9 
Wykonawca nie może zlecić osobie trzeciej wykonania niniejszej umowy bez zgody 
Zamawiającego.  
 
 
 

§ 10 



1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  

2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
 
 

§ 11 
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 

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

stron.  
 
 
 
 
 
    ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


