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K-dzpz/ZO/2/2022                          Załącznik nr 2 

UMOWA NR …../2022 - 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. Małgorzatę Kołpę – Rektora PWSZ w Tarnowie 
- przy udziale mgr Katarzyny Michalik – Kwestora PWSZ w Tarnowie 

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

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonywanie prac polegających 
na serwisie, stałej konserwacji i wykonywaniu przeglądów oraz usuwaniu awarii - urządzeń 
dźwigowych w budynkach A, B, C, D, EF, G PWSZ w Tarnowie przy ul. Mickiewicza 8, oraz 
urządzeń dźwigowych i platform schodowych w Domu Studenta PWSZ w Tarnowie przy ul. 
Słowackiego 7. 

2. Szczegółowy zakres prac objętych Umową  zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ................. 
3. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku wystąpienia awarii, do przybycia niezwłocznie na 

miejsce awarii. Zgłoszenia Zamawiający dokonuje telefonicznie. W przypadku wystąpienia 
zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, czas przybycia od zgłoszenia wynosi 1 godzinę.   

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z tytułu niewłaściwego 
wykonania przedmiotu Umowy. 
 

§ 2 
1. Z tytułu prac wymienionych w § 1 Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz 

Wykonawcy  wynagrodzenia w formie miesięcznego ryczałtu za całość prac w wysokości 
……………….. zł brutto, w tym VAT: ………%. 

2. Za wykonanie pomiarów stanu izolacji i skuteczności zerowania wykonywane zgodnie z 
przepisami, Zamawiający zapłaci należność w wysokości …………………. zł brutto za 10 
urządzeń - 1 raz w roku. 

3. Podstawą do wypłacenia niniejszego wynagrodzenia jest prawidłowo wystawiona i 
dostarczona do Zamawiającego faktura. Zapłata należności nastąpi w terminie 14 dni od 
daty wystawienia na nr konta wskazany przez Wykonawcę. 

 

§ 3 
1. W przypadku konieczności wykonania usług-napraw i remontów przekraczających 

konserwację w zakresie podstawowym, Wykonawca może wykonać dodatkowe prace po 
wcześniejszym uzgodnieniu ze Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do 
przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji kalkulacji kosztów.  

2. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia za usunięcie awarii jest faktycznie poniesiony 
koszt przez Wykonawcę w celu usunięcia zaistniałej usterki, potwierdzony przez 
Zamawiającego. 
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§ 4 
1. Wykonawca podpisując niniejszą umowę oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i 

przygotowanie zawodowe tj. uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego Nr 
…………….  w zakresie konserwacji urządzeń elektrycznych i mechanicznych ważnych do dnia 
………….., oraz że wykonuje swoje usługi w odniesieniu do „Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2018r. w sprawie warunków 
technicznych i dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu 
bliskiego”  (Dz. U. 2018.2176 z póź.zm.), oraz zgodnie z ustawą o Dozorze Technicznym z 
dnia 20 grudnia 2000 roku i innych rozporządzeń i ustaw mających zastosowanie do 
wykonywania niniejszej usługi. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada sprzęt diagnostyczny do obsługi urządzeń dźwigowych 
oraz zobowiązuje się wykonywać prace ze szczególną starannością właściwą ze względu na 
swój status profesjonalny i w przypadku niestarannego wykonania naprawy ponosi z tego 
tytułu odpowiedzialność. 

3. Prace winny być wykonywane w sposób należyty i staranny z zachowaniem przepisów bhp 
i przepisów p.poż. spełniając wymogi ustawy o dozorze technicznym, oraz innych przepisów 
regulujących świadczenie tego typu usług. 

4. Wszelkie prace serwisowe powinny być wykonane raz w miesiącu i odnotowane w 
dzienniku serwisowym dźwigu, a prace zagrażające bezpieczeństwu osób trzecich do dwóch 
godzin od momentu powstania zagrożenia. 

 

§ 5 
W czasie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca nie może powierzyć wykonania prac 
objętych niniejszą umową innej osobie bez zgody Zamawiającego. 

 

§ 6 
Umowa niniejsza została zawarta na czas określony od dnia …………… do dnia ………………. 
 

§ 7 
1. Niniejsza umowa, lub jej część, może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za 

jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, złożonym na koniec miesiąca 
kalendarzowego. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia całości umowy lub jej części bez 
wyznaczenia terminu dodatkowego  w szczególności gdy: 
a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
b) wobec Wykonawcy otwarto postępowanie upadłościowe, układowe, 
c) wykonawca nie przestępuje do realizacji umowy pomimo wezwania i upływu 

terminu wyznaczonego  przez Zamawiającego, lub w trakcie realizacji wykonuje ja 
nieterminowo,  

d)   wykonawca nie realizuje lub realizuje przedmiot zamówienia niezgodnie 
z postawieniami niniejszej umowy w sposób wadliwy w szczególności niezgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

 
§8  

1. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za nadzór na prawidłową realizacją 
przedmiotu umowy jest ........................................................................................................ 

2. Osobą upoważnioną do wszelkich wiążących uzgodnień ze strony Zamawiającego jest 
............................................................................................................................................. 
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§ 9 
1. Wykonawca nie może przenieść na jakąkolwiek osobę trzecią praw, a w tym 

wierzytelności, wynikających z umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe 
przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
 

 
             ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA 
 
 
       

 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                       

 


