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L.Dz./K-dzpz/2841/2020               Załącznik nr 3 
 

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

zwaną dalej „Zamawiającym” a 
………………………………………… 
zwanymi dalej „Wykonawcą”. 
 
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek zgodnie z 
ofertą Wykonawcy z dnia ….. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 
§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na okres 12 miesięcy od dnia podpisania 
umowy lub do wyczerpania kwoty brutto określonej w §4 ust. 1 umowy, w zależności która z 
przesłanek wystąpi wcześniej. 
 

§ 3 
1. Strony ustalają, że dostawa przedmiotu umowy określonego w § 1 realizowana będzie 

w częściach. Każda dostawa częściowa poprzedzona będzie zamówieniem złożonym 
telefonicznie lub emailem. Zamówienia będą składane co najmniej jeden raz miesiącu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienia częściowe w terminie do ..... dni 
roboczych od daty złożenia zamówienia.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zakupu poszczególnych materiałów 
eksploatacyjnych. W przypadku takich zmian obowiązują ceny jednostkowe określone w 
załączniku do niniejszej umowy, a całkowita wartość zamówienia nie może przekroczyć 
wartości określonej w §4 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, 
nieużywany, nieuszkodzony i oryginalnie zapakowany, wolny od wad oraz pochodzący z 
oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. 

 
§ 4 

1. Wartość przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę …………………. PLN, (słownie: 
……………………… złotych …../100) brutto, w tym cena netto: …………. PLN, (słownie: 
……………………… złotych …../100) plus naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
podatek od towarów i usług. 

2. Strony ustalają, że cena poszczególnych towarów, podana w ofercie cenowej przez 
Wykonawcę, nie może być zmieniona przez okres obowiązywania niniejszej umowy.  

3. Zapłata należności następować będzie na podstawie faktury wystawionej po 
zrealizowaniu każdej dostawy częściowej w formie przelewu na konto bankowe 
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Wykonawcy w terminie 14 dni od otrzymania faktury. NIP Zamawiającego 873-26-79-
395. 

4. Za datę dokonania zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

5. 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 2020r. 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. W razie zwłoki w realizacji dostaw częściowych (§3 ust. 2 umowy) 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. 
3. Naliczane kary zostaną potrącone z ceny należnej Wykonawcy. 
 

§ 6 
1. Odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonych produktów będzie dokonywał 

przedstawiciel Zamawiającego w obecności obu stron. 
2. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich złej jakości, 

widocznych uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym zabezpieczeniem. 
3. Transport i rozładunek wraz z wniesieniem do wskazanych przez Zamawiającego 

pomieszczeń przedmiotu umowy wliczony jest w cenę i Wykonawca wykona te czynności 
przy użyciu własnych środków i ludzi. Miejsca dostaw:  

a) PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8. 

-  dostawy będą realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku,  

w godzinach od 07:00 do 15:00.  

 

§ 7 
1. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonania niniejszej umowy ze strony 

Zamawiającego upoważniony jest ………………..…tel. …………..………, adres email: ……………… 
2. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonania niniejszej umowy ze strony 

Wykonawcy upoważniony jest: ……………………..… tel. …………..………, adres email: 
……………… 

 
§ 8 

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

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

§ 10 
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej. 
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 11 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
                 ZAMAWIAJĄCY                      WYKONAWCA 
 


