
1 
 

L.Dz/PRO-dzpz/2265/2020      Załącznik nr 3 – 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:  
- dr hab. Małgorzata Kołpa – Rektor PWSZ w Tarnowie  
- przy udziale mgr Katarzyny Michalik – Kwestora PWSZ w Tarnowie  
 
zwanych dalej „Zamawiającym”  
 
a  
………………………. 
z siedzibą: ........................... 
NIP: ……………., REGON: ……………………  
reprezentowanym przez:  
………………………………………………….. 
 

Zamawiający i Wykonawca zwani są także w dalszej części Umowy łącznie Stronami. 

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 późn. zm.) strony ustalają co następuje:  

 

Przedmiot Umowy 
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zasypać złoże ……………. do 
dwóch filtrów w basenie PWSZ w Tarnowie wraz z usunięciem i odbiorem zużytego złoża (dalej 
zwane "Przedmiotem Umowy"). 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy  jest zgodny z zapytaniem ofertowym 
Zamawiającego z dnia …………. i ofertą  Wykonawcy z dnia ………., stanowiących załącznik 
1 i 2 do Umowy.  

3.  Strony zgodnie oświadczają, że odpowiedzialność za zagospodarowanie zużytego złoża ponosi 
Wykonawca, jako wytwórca odpadów, zgodnie z art. 3 ust. 1  pkt. 32 Ustawy z dnia 23 stycznia 
2013 r. o odpadach  (Dz. U. 2020r. poz. 797 z późn. zm). 

 

Termin i warunki wykonania Umowy 
§ 2 

1. Umowa zostanie wykonana w terminie do ….. dni od dnia podpisania niniejszej umowy.  
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z Umowy zachowując prawo do naliczenia kar umownej  zgodnie z  
§ 6. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, umiejętności oraz 
środki rzeczowe i osobowe, niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą przy realizacji Umowy, a w 
szczególności dostarczyć Wykonawcy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do realizacji 
Przedmiotu Umowy. 

5. Do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca użyje własnych materiałów i narzędzi. 
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6. Po wykonaniu Umowy, Strony spiszą protokół zdawczo – odbiorczy (zwany dalej: Protokołem 
Odbioru). 

7. Protokół Odbioru zawierać będzie wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru m.in. wyniki 
oględzin, informacja o złożu i ilościach, zdjęcia, zalecenia itp. Należy go przekazać w 2 egz. W 
wersji papierowej i elektronicznej. 

8.  Jeżeli w toku odbioru Zamawiający stwierdzi, że prace nie są  wykonane prawidłowo, wówczas: 
a)  jeżeli prace mogą zostać wykonane prawidłowo, Zamawiający może odmówić odbioru 

do czasu usunięcia wad; 
9. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o poprawnym wykonaniu 

zakwestionowanych przez Zamawiającego prac oraz zaproponować nowy termin odbioru tych 
prac. Poprawne wykonanie prac zostanie stwierdzone pokontrolnie. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością z 
uwzględnieniem aktualnego poziomu wiedzy technicznej. 

11. W sprawach realizacji Przedmiotu Umowy ustala się następujące osoby oraz dane do kontaktu: 
a)  ze strony Wykonawcy: 

…………………………………….. (imię i nazwisko) 

……………………………………. (nr telefonu kontaktowego) 

……………………………………. (adres email) 

b) ze strony Zamawiającego: 

…………………………………….. (imię i nazwisko) 

                 ……………………………………. (nr telefonu kontaktowego) 

……………………………………. (adres email) 

12. Wykonawca w czasie realizacji przedmiotu umowy będzie utrzymywał ład i porządek na terenie, 

na którym wykonuje prace oraz uporządkuje teren po zakończeniu prac, a także zapewni warunki 

bhp i p.poż. określone w przepisach szczególnych. 

13. Wykonawca oświadcza, iż przy realizacji niniejszej Umowy posłuży się osobami posiadającymi 

niezbędne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy oraz że ponosi za działania i 

zaniechania tych osób pełną odpowiedzialność. 

14. Warunki wykonywania przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo opisane w załączniku 

numer 1 do niniejszej Umowy. 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
§ 3 

1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy wynosi: 
 ………….. zł (……………………………. złotych …/100) netto 
VAT…… 
…………... zł (……………………… złotych …/100) brutto  
(zwane dalej: Wynagrodzeniem).  

2. Płatność za Przedmiot Umowy będzie dokonana na podstawie faktury VAT wystawionej przez 
Wykonawcę po podpisaniu Protokołu Odbioru. 

3. Kwota Wynagrodzenia, powiększona zostanie o podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu 
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

4. Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę.  
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5. Za datę zapłaty Wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP: 873-
26-79-395. 

7. Wykonawca  oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT o następującym numerze 
identyfikacji podatkowej NIP: ......................................... W przypadku zmiany statusu 
Wykonawcy jako podatnika podatku VAT czynnego Wykonawca zobowiązuje się do 
poinformowania o tym fakcie Zamawiającego  w terminie do trzech dni roboczych od dnia 
zdarzenia. 

8. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy, który wskaże na fakturze będzie rachunkiem 
znajdującym się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie 
podatników VAT.  

9.  W sytuacji, gdy rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie będzie rachunkiem 
znajdującym się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie 
podatników VAT, a wartość faktury będzie równa lub wyższa niż 15.000,00 zł brutto, 
Zamawiający zapłaci należność stwierdzoną przedmiotową fakturą na inny rachunek 
Wykonawcy - znajdujący się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 
wykazie podatników VAT, jeżeli zaś w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej wykazie podatników VAT nie będzie znajdował się żaden rachunek bankowy 
Wykonawcy, Zamawiający zapłaci należność stwierdzoną przedmiotową fakturą na rachunek na 
niej wskazany i jednocześnie zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla 
Wykonawcy o tym fakcie. 

10. Wykonawca oświadcza, iż właściwym dla niego urzędem skarbowym jest ……………………. 

 

Gwarancja i Rękojmia za Wady 
§4 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. miesięcznej gwarancji, licząc od dnia podpisania 
protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 

2. Termin gwarancji i rękojmi będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu 
zamówienia, o którym mowa w § 2. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań prowadzących do usunięcia wad w ciągu ...... 
godzin od momentu zgłoszenia wystąpienia awarii/wady przez Zamawiającego. Przez podjęcie 
działań prowadzących do usunięcia wady Zamawiający rozumie działanie Wykonawcy 
pozwalające minimum na ustalenie przyczyny awarii/wady, tj. przyjazd serwisanta lub też 
konsultacja telefoniczna/faksowa pozwalająca na stwierdzenie przyczyny awarii/wady). 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania usunięcia wady, jednak nie później 
niż w terminie 6 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady/awarii pod rygorem naliczenia 
kary umownej opisanej w § 6 ust. 1 pkt. c. 

5. Okres gwarancji oraz rękojmi ulega przedłużeniu o czas usuwania zgłoszonych wad, usterek 
przedmiotu umowy. 

6. W przypadku odmowy wykonania lub niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę obowiązków 
gwarancyjnych, Zamawiającemu będzie służyło prawo zlecenia ich realizacji podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Zamawiający może realizować uprawnienia z gwarancji niezależnie od uprawnień 
przysługujących z tytułu rękojmi. 

8. Udzielona gwarancja i rękojmia nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 
naprawę szkody w pełnej wysokości na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

9. W okresie gwarancji i rękojmi wszelkie naprawy lub wymiany dokonywane są w ramach 
wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy na podstawie Umowy, bez konieczności 
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ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

 

       Podwykonawcy 
§ 5 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji Przedmiotu Umowy za pomocą podwykonawcy/ 
podwykonawców. 

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 
3. Zapisy powyższych ustępów stosuje się także w przypadku zawierania umów przez 

podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 
 

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 
§ 6 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca 
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
a) w wysokości 20 % Wynagrodzenia, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn, za 

które odpowiada Wykonawca, 

b) w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w 
stosunku do terminu wykonania Przedmiotu Umowy,  opisanego w § 2  ust.1  

c) w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w 
usunięciu wad lub usterek Przedmiotu Umowy opisanych w § 4 Umowy 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% 
Wynagrodzenia w razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn, za które 
odpowiada Zamawiający. 

3. Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach ogólnych. 
4. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne, o których mowa w ust. 1 z Wynagrodzenia 

Wykonawcy. 
5. Wykonawca, w przypadku przekroczenia terminu płatności, naliczy Zamawiającemu ustawowe 

odsetki. 
 

Siła Wyższa 
§ 7 

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
obowiązków wynikających z Umowy będące następstwem wyłącznie wystąpienia Siły Wyższej. 

2. Strona, która stwierdzi wystąpienie Siły Wyższej ma obowiązek poinformowania o tym drugiej 
Strony na piśmie bez zbędnej zwłoki.  

3. Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie konieczne czynności zmierzające 
do ograniczenia skutków Siły Wyższej w zakresie wykonania zobowiązań wynikających z 
Umowy. 

4. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strona zawiadomi o tym bezzwłocznie drugą Stronę na 
piśmie. 
 

Postanowienia końcowe 
§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego i innych ustaw. 

2. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej Umowy, Strony będą dążyły do 
polubownego uregulowania sporu. 

3. Wszelkie  spory wynikłe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd 
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właściwy dla Zamawiającego.  
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 
 

 

 

        ZAMAWIAJĄCY                           WYKONAWCA 


