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L.Dz./K-dzpz/4878/2021        Załącznik nr 2 

UMOWA NR …../2021 - WZÓR 

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

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

NIP: 873-26-79-395, REGON: 851634303,  

reprezentowaną przez: 

- dr hab. Małgorzata Kołpę – Rektora PWSZ w Tarnowie 

- przy udziale mgr Katarzyny Michalik – Kwestora PWSZ w Tarnowie 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

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

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

reprezentowaną przez: 

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

zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest dostawa filamentów dla Wydziału Politechnicznego PWSZ 
w Tarnowie zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……, która stanowi załącznik do niniejszej 
umowy.  

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego:  
33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8 w terminie do ....... dni od dnia podpisania niniejszej 
umowy. 

2. Dostawa będzie uważana za wykonaną, a niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia 
przedmiotu umowy przejdzie na Zamawiającego w chwili, gdy przedmiot umowy zostanie 
dostarczony i przyjęty przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy jednorazowo, 
bezpośrednio do siedziby Zamawiającego.  

4. Zamawiający wymaga dostawy fabrycznie nowych, oryginalnie zapakowanych, wolnych od 
jakichkolwiek wad, odpowiadających warunkom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
standardom jakościowym i technicznym przewidzianym dla zamówienia. 

5. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone filamenty, w przypadku 
ukrytych wad będzie dokonywał wymiany filamentów. Okres gwarancji jest liczony od daty 
zrealizowania dostawy. 

6. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługuję rękojmia, gdzie mają odpowiednie 
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

 
§ 3 

1. Przedmiot umowy określony w § 1 dostarczony będzie na koszt Wykonawcy do miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego: Budynek C, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów. Osoba do 
kontaktu w sprawie dostawy: dr inż. Daniel Król. 

2. Dostawa zostanie zrealizowana w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 
do 15.00.  
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3. W razie pozostawania przez Wykonawcę w opóźnieniu z dostarczeniem przedmiotu umowy 
powyżej 14 dni w stosunku do terminu z § 2, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy 
bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie przedmiotu umowy. 
 

§ 4 
1. Wartość umowy ustala się na kwotę ............. zł netto, kwota VAT ......... zł (wg stawki ....%), 

.............zł brutto (słownie .............. złotych).  
2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie niezbędne koszty 

wykonania przedmiotu umowy.  
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.  

4. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 09.04.2018r. 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. Jeżeli przedmiot umowy nie zostanie wykonany w terminie przewidzianym niniejszą 

umową, Zamawiający potrąci karę umowną w wysokości 0,2 % od kwoty wynagrodzenia 
brutto, określonego w §4 ust. 2, za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy wskutek okoliczności, za które 
odpowiada, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% od kwoty 
wynagrodzenia brutto, określonej w § 4 ust. 2.  

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej 
umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych 
Zamawiającemu kar umownych z kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 
niniejszej umowy. 

6. W razie stwierdzenia wad Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin nie dłuższy niż 7 dni 
na wymianę. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo 
natychmiastowego odstąpienia od umowy, z prawem żądania kary umownej, o której 
mowa w ust. 2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie w terminie 7 
dni roboczych od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia w całości lub części od umowy z prawem żądania kary 
umownej, o której mowa ust. 2. 

8. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie w terminie 7 dni roboczych od 
dowiedzenia się o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia. 
 

§ 6 
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. 
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3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron.  

 
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


