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L.Dz./PRO-dzpz/4362/2020                                    Załącznik nr 6  
 

UMOWA NR …./2020 - wzór 
 
zawarta w dniu …………………. roku w Tarnowie pomiędzy: 
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8 
reprezentowaną przez: 

- dr hab. inż. Małgorzatę Kołpę – Rektora PWSZ w Tarnowie 
- przy udziale mgr Katarzyny Michalik – Kwestora PWSZ w Tarnowie 

zwaną dalej „Zamawiającym” a 
………………………………………………………………………………………...………… 
zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:  

- …………………………………………………………......……………………….. 
 
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. Przedmiotem zamówienia jest „Remont pomieszczeń z dostosowaniem dla osób 

niepełnosprawnych w budynku A Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie”. 
2. W ramach przedmiotu zamówienia należy między innymi wykonać: 

a) roboty budowlane: roboty wyburzeniowe, wykonanie ścianek i okładzin GK, 
dostawa i montaż ścianek i drzwi aluminiowo-szklanych, wykonanie posadzek z 
płytek gresowych, przecieranie ścian, gruntowanie, malowanie, dostawa i montaż 
drzwi, dostawa i montaż sufitów podwieszanych, usunięcie i utylizacja materiałów 
z rozbiórek. 

b) roboty elektryczne: dostawa i montaż tablicy rozdzielczej z wyposażeniem, 
dostawa, montaż i ułożenie kanałów instalacyjnych, rur winidurowych, 
przewodów elektrycznych, wykonanie instalacji elektrycznych (montaż łączników 
i gniazd wtyczkowych), dostawa i montaż opraw i czujników ruchu, badania i 
pomiary instalacji. 

c) roboty słaboprądowe (informatyczne): dostawa montaż i ułożenie kanałów 
instalacyjnych, rur winidurowych, przewodów kabelkowych, instalacja 
zakończona w miejscu dostawy odbiorników i infrastruktury informatycznej. 

- w pomieszczeniach oznaczonych w PT jako: 1.2., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. 
3. Wykonawca organizując prace remontowe powinien uwzględnić następujące wymagania 

Zamawiającego: 
a) przygotowanie pomieszczeń do remontu tj. wyniesienie wszystkich mebli, sprzętów,  
i wyposażenia pomieszczeń itp. We wskazane przez Zamawiającego miejsce. Po 
wykonaniu remontu w/w wskazane przez Zamawiającego należy wnieść ponownie do 
pomieszczenia i przymocować do ścian. 
b) dostawa materiałów powinna odbywać się sukcesywnie, ze względu na brak 
powierzchni magazynowej w budynku. 
c) wszystkie roboty muszą być wykonywane z wymogami Prawa budowlanego,  
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi Polskimi Normami oraz z zachowaniem 
przepisów bhp i ppoż. 
d) Zamawiający wymaga aby wszelkie uciążliwe prace, w tym w szczególności 
generujące hałas, kurz odbywały się po godzinie 15.00.  
e) Zamawiający wymaga aby prowadzone prace nie zakłócały normalnego działania 
Uczelni. Teren prowadzonych prac należy oznakować oraz skuteczne wygrodzić  
i zabezpieczyć przed rozprzestrzenianiem się nieczystości na korytarze czy też inne 
pomieszczenia nie objęte remontem. 
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f) transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn nie mogą stanowić utrudnienia ani 
zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania obiektu. 
g) teren prac powinien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób 
postronnych. 
h) gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy 
wywozić na bieżąco z uwagi na brak miejsca na składowanie. 
i) rusztowania, pomosty robocze powinny być zabezpieczone przed dostępem osób z 
zewnątrz. 
j) Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac i przedstawi Zamawiającemu 
do akceptacji. 
k) podczas wykonywania prac Wykonawca zapewni nadzór osoby/osób z odpowiednimi 
uprawnieniami. Dla zadania wewnętrznie zostanie założony dziennik budowy w którym 
Wykonawca będzie zgłaszał poszczególne etapy prac do odbioru przez Zamawiającego. 
l) przed wbudowaniem materiałów Wykonawca przedstawi proponowane materiały do 
wbudowania (próbki materiałów) wraz z odpowiednimi dokumentami odniesienia (np. 
atesty, certyfikaty itp.). 

4. Opis Przedmiotu umowy zawarto ponadto w dokumentacji Projektowej, opisem 
zamówienia, przedmiarem robót, specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych, 
oraz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, stanowiących załącznik nr 1 do umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w umowie Przedmiotu umowy 
zgodnie ofertą Wykonawcy z dnia ….., i załącznikami do umowy, oraz do oddania go 
Zamawiającemu w terminach i na zasadach określonych w umowie. 

 
§ 2 

1. Wykonawca wykona Przedmiot umowy w terminie ........................................................... 

2. Za datę zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania 

bezusterkowego protokołu Odbioru końcowego, o którym mowa w §6 przez 

Zamawiającego.  

3. Terminy wykonania przedmiotu umowy objętych niniejszą Umową ulegną zmianie 

w przypadku: 

a) przerw w realizacji przedmiotu zamówienia z powodów niezależnych od Wykonawcy 

i Zamawiającego a spowodowanych działaniem siły wyższej. 

b) wystąpienia okoliczności obiektywnie utrudniających lub uniemożliwiających 

realizację umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

4. Zmiana terminów realizacji przedmiotu Umowy wymaga sporządzenia aneksu do Umowy 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. W przypadku wystąpienia okoliczności obiektywnie utrudniających lub 

uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z jej postanowieniami, lub działaniem siły 

wyższej  strony dopuszczają możliwość jej rozwiązania, na uzasadniony wniosek 

którejkolwiek ze stron, który wymaga  zgody wyrażonej przez obie strony. 

6. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku  rozwiązania umowy w oparciu o pkt. 5  nie 

aktualizuje się obowiązek naliczenia kary umownej. 

 

§3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowny, w szczególności, zgodnie z: 

a) zasadami wiedzy technicznej,  

b) obowiązującymi Normami,  

c) przepisami prawa i warunkami technicznymi, 

d) oraz innymi warunkami faktycznymi i prawnymi, do których znajomości zobowiązany 
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jest Wykonawca zgodnie zasadami sztuki budowlanej. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

a) przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami faktycznymi  

i prawnymi, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy  

i wykona Umowę bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek 

dodatkowych kosztów. 

b) posiada umiejętności, wiedzę, środki techniczne, personel, sprzęt oraz doświadczenie 

niezbędne do wykonania prac będących Przedmiotem Umowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

c) w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie utrzymywał Teren prac   

w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie 

usuwał i składował na własny koszt wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne 

materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. W przypadku 

gdy Wykonawca nie zastosuje się do poleceń Zamawiającego w zakresie 

utrzymywania porządku na Terenie prac  lub utrzymywania w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych  lub w zakresie gospodarki odpadami Zamawiający ma 

prawo usunąć nieprawidłowości własnym staraniem na koszt i ryzyko Wykonawcy 

oraz ma prawo potrącić kwotę poniesionych i udokumentowanych kosztów tych 

działań z wynagrodzeniem należnym Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy. 

Takie działanie będzie poprzedzone jednorazowym pisemnym wezwaniem 

Zamawiającego do każdorazowego usunięcia w/w materiałów lub odpadów przez 

Wykonawcę. 

d) dysponuje ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany 
jest przedstawić Zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wraz z potwierdzeniem 
zapłaty składki. 

3. Wykonawca odpowiada za wywóz odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

dokonując powyższych czynności własnym staraniem i na własny koszt.  

4. Wykonawca zapewnia ogólny dozór, w tym zobowiązuje się strzec mienia, a także 

zapewnić warunki bezpieczeństwa na Terenie prac dla swoich pracowników i osób 

postronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ppoż. i ochrony środowiska. 

Wykonawca odpowiada za teren prac i mienie na nim zgromadzone do momentu 

dokonania Odbioru końcowego. 

5. W związku z prowadzeniem prac w budynku czynnym Wykonawca zobowiązuje się 

zapewnić zgodne z przepisami i faktycznymi wymaganiami warunki bezpieczeństwa  

i higieny pracy zarówno na terenie prowadzonych prac, jak i w innych sytuacjach 

pozostających w związku z prowadzonymi pracami, a w szczególności zobowiązuje się 

do odpowiedniego zabezpieczenia terenu robót, aby prowadzone prace nie stanowiły 

zagrożenia dla osób przebywających w  budynku. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie 

wykonywanych prac i/lub w związku z tymi pracami. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy przy użyciu materiałów 

zgodnych z kosztorysem ofertowym i obowiązującymi Polskimi Normami. 



 

4 
 

2. Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych (zakupionych przez siebie, z 

wyjątkiem 2 kompletów drzwi wyszczególnionych w przedmiarze robót jako dostawa 

Zamawiającego). 

3. Zastosowane materiały winny posiadać wymagane stosownymi przepisami aktualne 

świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą.  

4. Wykonawca w przypadku powstania szkody ponosi odpowiedzialność za użyte przez 

siebie materiały i surowce. 

5. Z pomocą podwykonawców, lub dalszych podwykonawców  Wykonawca wykona 

następujące roboty: ………………………………………………………………………… 

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców, lub dalszych podwykonawców. 

 
§ 5 

1. Z tytułu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, Strony 

ustalają wynagrodzenie umowne w wysokości:................ które jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym. 

2. Rozliczenie  za  wykonanie  robót  budowlanych  stanowiących  przedmiot  Umowy 

będzie  dokonywane  na  podstawie  faktury VAT końcowej. 

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest odbiór końcowy robót potwierdzony 

protokołem zdawczo - odbiorczym, podpisanym przez Strony „bez uwag”. Termin 

zapłaty faktury wynosi 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w niniejszej 

umowie na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze złożonej przez 

Wykonawcę tj: …………………………………………………………………………… 

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT 

Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia z pisemnym wskazaniem ewentualnych 

nieprawidłowości   

6. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, obejmuje wszystkie środki, materiały, roboty 

i czynności niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu Umowy. 

7. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie ulegnie zmianie i nie będzie waloryzowane. 

8. Wszelkie koszty robót i czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 

niniejszej Umowy, a nie zleconych przez Zamawiającego obciążają Wykonawcę. 

 
§ 6 

1. Strony przystąpią do Odbioru końcowego po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy 

przez Wykonawcę, w tym po zgłoszeniu pisemnym Wykonawcy do odbioru przedmiotu 

umowy. 

2. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do 

końcowego odbioru robót. 

4. Odbiór końcowy robót dokonuje się w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego, który 

zostanie wyznaczony w terminie 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez 

Wykonawcę o gotowości do odbioru Wykonawcy. O wyznaczonym terminie 

Zamawiający obowiązany jest powiadomić Wykonawcę. 
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5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru spisany zostanie protokół Odbioru 

końcowego z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy, zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w trakcie odbioru wraz z dokumentacją powykonawczą przedstawioną przez 

Wykonawcę, stanowiącą załącznik do protokołu. W przypadku braku przystąpienia 

Wykonawcy do czynności Odbioru końcowego w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania czynności Odbioru 

końcowego jednostronnie. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone usterki lub wady Zamawiający 

może odstąpić od odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy termin do 

ich usunięcia. 

7. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w trakcie Odbioru końcowego: 

a) w przypadku wad lub usterek dających się usunąć Strony ustalą termin usunięcia wad 

lub usterek i Zamawiający  przerwie czynności odbioru końcowego do czasu usunięcia 

tych wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie. Wykonawca powiadamia na 

piśmie Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek a Zamawiający wznawia 

niezwłocznie czynności Odbioru końcowego. 

b) w przypadku wad lub usterek nie dających się usunąć Zamawiający albo dokona 

odbioru, obniżając wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej 

wartości użytkowej, eksploatacyjnej lub estetycznej przedmiotu Umowy, albo nie 

dokonując odbioru, zażąda od Wykonawcy wykonania robót po raz drugi na koszt 

Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do domagania się od Wykonawcy 

odszkodowania za szkody wynikłe z opóźnienia wykonania przedmiotu Umowy 

w terminie pierwotnie wyznaczonym w niniejszej Umowie. 

 

§ 7 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary 

Umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za niedotrzymanie terminu zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, 

określonego w § 2 pkt 1  niniejszej Umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w  § 5 pkt 1   niniejszej Umowy, liczoną za każdy 

dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek zgłoszonych podczas odbioru końcowego lub 

w okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 0,5% wynagrodzenia Umownego brutto, 

o którym mowa w § 5 pkt 1  niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonego 

od pierwszego terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek, 

c) za odstąpienie od niniejszej Umowy przez Zamawiającego  z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, jak również w przypadku zaprzestania realizowania niniejszej 

Umowy lub odstąpienia rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z jego winy, 

w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  § 5 pkt 1   

niniejszej Umowy, 

d) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w  § 5 pkt 1  za 

każdy inny niż przewidziany w pkt. 2 od ppkt. a-c  przypadek niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, 
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3. W przypadku obowiązku uregulowania kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na 

potrącenie tych należności z wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 pkt. 1 niniejszej 

Umowy. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w przypadku  odstąpienia  od  

umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Zamawiającego  w wys. 20%  wartości 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 pkt 1   Umowy. 

5. Niezależnie od kar Umownych, określonych powyżej, Stronom przysługuje prawo 

dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania za szkodę przekraczającą wysokość 

zastrzeżonych kar umownych, wyrządzoną na skutek niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania  

6. Łączna wartość kar  umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w  § 5 pkt 1   niniejszej Umowy. 

 

§ 8  
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum ................miesięcznej gwarancji, liczonej 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

2. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie 

przez Zamawiającego usterek na własny koszt i w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych. 

3. W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania zgłoszonych usterek w 

wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je we własnym zakresie, a 

poniesionymi kosztami obciążyć Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca nie ma 

prawa kwestionować wysokości poniesionych przez Zamawiającego kosztów, jak też 

sposobu usunięcia usterek. 

4. Obciążenie Wykonawcy kosztami, o których mowa w ust. 3, nie wyłącza obowiązku 

zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt. b. 

5. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

a) zmianie siedziby, adresu lub nazwy firmy, 

b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

c) ogłoszeniu upadłości, 

d) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

e) ogłoszeniu likwidacji firmy, 

f) zawieszeniu działalności firmy, 

- pod rygorem negatywnych skutków dla Wykonawcy związanych z niepodaniem 

wymienionych informacji, polegających w szczególności na tym, iż korespondencje wysłane 

na ostatni podany adres uznaje się za skutecznie doręczoną. 

 

§ 9  
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części, bez 

ponoszenia kar umownych określonych w §7 niniejszej Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w terminie 7 dni od zaistnienia poniższych okoliczności: 

a) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 

b) wykonawca nie rozpoczął robót z przyczyn leżących po jego stronie lub nie 

kontynuuje ich pomimo jednokrotnego wezwania Zamawiającego złożonego na 
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piśmie przez okres co najmniej 7 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, lub 

zaniechał wykonywania robót, 

c) w przypadku, gdy mimo wezwania wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy  

zgodnie z postanowieniami Umowy, normami państwowymi, lub w sposób rażący 

zaniedbuje zobowiązania umowne zwłaszcza w zakresie terminowości realizacji robót,  

d) nałożenia na Zamawiającego przez organy władzy obowiązków,  które uniemożliwiają 

realizację niniejszej Umowy  w szczególności  związanych z  ograniczeniami 

wywołanych pandemią . 

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. W niniejszym przypadku 

Wykonawcy  nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od Umowy wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wykonanych, 

według stanu na dzień odstąpienia, 

b) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, 

na koszt tej Strony z winy, której nastąpiło odstąpienie od Umowy, 

c) wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od daty rozpoczęcia 

inwentaryzacji robót wykonanych, usunie z Terenu prac  urządzone  zaplecza przez 

niego dostarczone lub wzniesione, 

d) wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń zakupionych na realizację 

przedmiotu Umowy, które nie mogą być przez niego wykorzystane do realizacji 

innych zleceń. 

 
§ 10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 

§ 11 

1. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją 

Przedmiotu Umowy jest: .............................................................................. 

2. Osobą upoważnioną do wszelkich wiążących uzgodnień ze strony Zamawiającego jest  

...................................................................................................................... 

 

§ 12 
1. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

2. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz 

dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji 

pisemnej. Doręczenia dokonywane będą na adres stron umowy. 

3. W przypadku powstania sporów związanych z realizacją umowy właściwy do ich 

rozstrzygania jest Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 

      ZAMAWIAJĄCY                                WYKONAWCA 


