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L.Dz./K-dzpz/4492/2021                                                                      Załącznik nr 2 – Wzór umowy  
UMOWA NR         /2021 

 
zawarta w dniu …………….. roku w Tarnowie pomiędzy: 
..............................................., 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8 reprezentowaną przez: 
- dr hab. Małgorzatę Kołpę – Rektora PWSZ w Tarnowie 

- przy udziale mgr Katarzyny Michalik – Kwestora PWSZ w Tarnowie  
zwaną dalej „Zamawiającym”  
a  
…………………………………………………………………………………………………...  

 
KRS/CEIDG: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;  REGON: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; NIP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 
 
reprezentowaną przez: 
  

- ……………………………………..  

zwanym dalej „Wykonawcą”.  
 
 

§ 1 
Zamawiający  zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę: modernizacji sprawnej i 
czynnej prasy wytrzymałościowej z napędem hydraulicznym VEB Werkstoffprufmaschinen, 
Leipzig, 1972, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 

 
§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na ..................... licząc od  daty zawarcia 
niniejszej umowy. 
 

§ 3 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane uprawnienia i kwalifikacje do 

wykonywania usług, stanowiących przedmiot niniejszej umowy oraz zapewnia, że usługi 
te będą wykonywane z należytą starannością. Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania przedmiotu umowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz z 
zasadami wiedzy technicznej. 

2. 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. 

3. 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. 

 
§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 
wynagrodzenie  w wysokości ………………………………………………… zł  
(słownie: ……………………………………………………………………./100)zł brutto. 

2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie niezbędne koszty 
wykonania przedmiotu umowy. 
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3. Należność, o której mowa w ust. 1 zapłacona zostanie przez Zamawiającego przelewem 
w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury 
VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Warunkiem wystawienia 
faktury jest dokonanie odbioru przedmiotu umowy poprzez podpisanie protokołu 
odbioru, o którym mowa w § 5  umowy. Nr NIP Zamawiającego: 873-26-79-395.  

4. 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 2020 r. poz. 1666) Zamawiający jest 
obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 
przesyłanych za pośrednictwem platformy. Zamawiający nie jest zobowiązany do 
odbierania za pośrednictwem platformy innego rodzaju dokumentów. 

 
§  5 

1. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania przez Strony 
bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia usługi  lub z powodu jej wadliwego 
wykonania niezgodnego z umową lub przeznaczeniem, Zamawiający może odmówić 
odbioru z winy Wykonawcy, sporządzając stosowną notatkę. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający zażąda 
usunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru. 

4. Usunięcie wad po terminie określonym w protokole odbioru przedmiotu umowy, będzie 
podstawą do naliczenia kar umownych. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych  
z tym kosztów. 

6. Po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad, Zamawiający może w zastępstwie 
Wykonawcy usunąć wady na jego koszt i ryzyko. W takiej sytuacji Wykonawca 
zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów w terminie 7 dni 
od daty wezwania go do zapłaty. Nie zwalnia to Wykonawcy od zapłaty kar umownych. 

 
§ 7 

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji …………………………………………………… 
(zgodnie z ofertą Wykonawcy). 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym.  
3. Naprawy będą dokonywane w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności 

dokonania naprawy w innym miejscu niż miejsce używania, koszt transportu ponosi 
Wykonawca. 

4. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją, 
Zamawiający dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie do 7 dni roboczych od 
jego wystąpienia. Zgłoszenie dokonane zostanie e-mailem na adres: …………………. 

5. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę  bezpłatnie w 
terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 

6. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyznaczyć 
inny niż określony w ust. 5  termin  usunięcia wad. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający po uprzednim 
wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady, będzie miał prawo usunąć wadę we własnym 
zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy. Zamawiający zachowuje prawo  
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do naliczenia kary umownej. 
8. W  przypadku wymiany rzeczy które zostały zmodernizowane  lub  dokonano w nich  

istotnych napraw, termin gwarancji liczy się na nowo. W innych wypadkach termin 
gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej 
gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. 

9. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich 
zgłoszonych wad,  o których został powiadomiony przez Zamawiającego. 

10. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez 
Wykonawcę i Zamawiającego. 

11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego, 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady.  

12. Udzielone rękojmia i gwarancja, nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości, na zasadach określonych w kodeksie 
cywilnym. 
 

§ 8 
1. W razie zwłoki w terminie realizacji zamówienia opisanego w § 2 naliczone będą kary 

umowne w wysokości 1% ceny umownej (§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% 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),  

c) naruszenia któregokolwiek warunku umowy - 1% ceny umownej (§4 ust. 1 umowy) za 
każdy stwierdzony przypadek.  

d) w razie zwłoki w usunięciu wad w przypadku opisanym  § 5 ust. 3 oraz § 7 ust. 7 
umowy w wysokości 1% ceny umownej (§4 ust. 1 umowy) zamówienia za każdy dzień 
zwłoki. 

e) wypowiedzenia umowy  w przypadkach opisanych w § 10 ust. 4  - 10% ceny umownej 
(§4 ust. 1 umowy), 

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 
zamówienia.  

 

§ 9 
1. W przedstawionych poniżej przypadkach wystąpienia opóźnień strony mogą ustalić nowe 

terminy realizacji przedmiotu umowy: 
a) działanie siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania 

przedmiotu umowy  
b) wystąpienie innych okoliczności, mających wpływ na terminowość realizacji umowy, 

których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej 
staranności.  
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2. W przypadku, gdy strony przystąpią do ustalania nowego terminu realizacji, minimalny 
okres przesunięcia powyższego terminu nie może być dłuższy niż okres przerwy lub 
postoju albo działania innej przeszkody o charakterze siły wyższej.  

 
§ 10 

1. Odstąpienie i wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.  

2. W przypadku wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia, 
Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
a) Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia w trybie 

natychmiastowym,  
b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 7 dni licząc od dnia odstąpienia 

lub wypowiedzenia, gwarancje oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy. 
c) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni licząc od dnia odstąpienia, lub 

wypowiedzenia usunie urządzenia, które nie będą technicznie i funkcjonalnie gotowe 
do odbioru. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności gdy: 
a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
b) wobec Wykonawcy otwarto postępowanie upadłościowe, układowe,  
c) Wykonawca nie przystępuje do realizacji umowy pomimo wezwania i upływu, terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego przez co termin realizacji Umowy jest zagrożony. 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku gdy:  
a) wykonawca nie realizuje lub realizuje przedmiot zamówienia niezgodnie 

z postawieniami niniejszej umowy w sposób wadliwy w szczególności niezgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron nie powoduje skutków wstecz od dnia 
odstąpienia. W szczególności pozostają w mocy zobowiązania stron z tytułu kar 
umownych i prawa żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy. 

6. W przypadku wypowiedzenia umowy Zamawiający zachowuje uprawnienie do naliczania 
kar umownych.  

 
§ 11 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia  jeśli w umowie nie wskazano inaczej ,  dla swojej   
skuteczności Strony muszą przekazać w formie pisemnej osobiście  za potwierdzeniem 
odbioru lub pocztą poleconą za zwrotnym poświadczeniem ich odbioru. 

2. Zawiadomienia, oświadczenia  będą wysyłane na adresy podane przez Strony. Każda ze 
Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca siedziby 
/adresu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca siedziby/adresu,   
zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres  -   uznaje się za doręczone. 

 
§ 12 

1. W imieniu  Wykonawcy  bieżący kontakt z Zamawiającym oraz nadzór bezpośredni nad 
realizacją umowy sprawuje Pan  …………………………………………………………………………………….            
tel. …………………………………………………………….. e-mail ………………………………………………………. 

2. W imieniu  Zamawiającego ……………………………………………………………………………………………           
tel. …………………………………………………………….. e-mail ………………………………………………………. 
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3. Zmiana w/w osób i ich danych nie wymaga formy pisemnej aneksu, a jedynie pisemnego 
powiadomienia drugiej Strony. 

 
§ 13 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności . 

2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania Umowy rozstrzygać będzie sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 14 

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


