Nr referencyjny: L.Dz./K-dzpz/382-8/2021

Załącznik nr 4

UMOWA NR ….. - projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu ……….. 2021roku w Tarnowie pomiędzy:
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie z siedzibą 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
…………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym/ą przez:
- ………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwaną
dalej „ustawą Pzp”.
Przedmiot umowy
§1
1. Zamawiający
zleca
a
Wykonawca
zobowiązuje
się
do
dostawy
......................................................................................zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia
………………………. Stanowiąca załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca oświadcza że dostarczony sprzęt jest oryginalny, fabrycznie nowy, wysokiej
jakości, sprawny technicznie, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od
jakichkolwiek wad prawnych, posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, nie jest obciążony jakimikolwiek ciężarami lub prawami na rzecz
osób trzecich utrudniających lub uniemożliwiających realizację Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeszkolenia personelu Zamawiającego w
zakresie eksploatacji i użytkowania przedmiotu umowy*.
(*nie dotyczy części 2 – niepotrzebne usunąć)

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi siłami bez udziału podwykonawców / z
udziałem podwykonawców: ……………………………………(nazwa i adres podwykonawcy, jeżeli
dotyczy)*.
Terminy, warunki dostawy i instalacji
§2
1. Strony postanawiają, że Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie ………..dni od
dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt do Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Tarnowie, budynek G, pok. ……. przy ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów.
1. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o planowanym dostarczeniu przedmiotu
zamówienia na co najmniej 2 dni przed planowanym dostarczeniem. W przypadku
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niedopełnienia przez Wykonawcę tego zobowiązania Zamawiający zastrzega sobie
możliwość wyznaczenia daty dostawy przedmiotu umowy bez uprzedniej konsultacji z
Wykonawcą.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy własnym środkiem transportu
i na własny koszt do miejsca przeznaczenia.
4. Po dostarczeniu przedmiotu umowy nastąpi odbiór dokonany komisyjne przez
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w terminie uzgodnionym przez strony.
5. W trakcie odbioru przedmiotu dostawy Wykonawca zobowiązany jest do:
a) wydania Zamawiającemu sporządzonych w języku polskim instrukcji obsługi,
konserwacji przedmiotu dostawy oraz informacji o właściwościach użytkowych i innych
danych niezbędnych do prawidłowego korzystania z przedmiotu umowy jak również
dokumenty gwarancyjne oraz niezbędną dokumentację techniczną.
6. Komisja sporządza z czynności zdawczo-odbiorczych protokół odbioru dostarczonego
przedmiotu zamówienia po stwierdzeniu, że przedmiot zmówienia spełnia warunki
opisane w §1 umowy.
7. Za termin wykonania świadczenia przez Wykonawcę, uznaje się odbiór ,,bez uwag"
przedmiotu dostawy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub
utraty przedmiotu umowy, aż do chwili potwierdzenia odbioru ,,bez uwag" przez
Zamawiającego.
8. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający może:
a) odmówić odbioru przedmiotu dostawy i żądać dostarczenia przedmiotu dostawy
wolego od wad zachowując prawo domagania się od Wykonawcy kary umownej z
tytułu zwłoki w dostarczeniu i instalacji przedmiotu dostawy albo
b) odebrać przedmiot dostawy z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej ustalonej na podstawie
opinii biegłego, którego wynagrodzenie zobowiązuje się pokryć Wykonawca albo
c) odmówić odbioru przedmiotu dostawy i odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.
9. W przypadku okoliczności opisanych w ust. 8 nie sporządza się protokołu odbioru do chwili
dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad.
10. Od daty podpisana protokołu odbioru liczy się okres gwarancji zgodnie z warunkami
gwarancyjnymi.
11. Protokół odbioru podpisany ,,bez uwag" stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
Zasady realizacji umowy
§3
1. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za nadzór na prawidłową realizacją
przedmiotu umowy jest..........................................., email: …………….nr tel. ………………………
2. Osobą upoważnioną do wszelkich wiążących uzgodnień ze strony Zamawiającego jest
.........................................., email: …………………………. nr tel. ………………………………………………
Wynagrodzenie Wykonawcy
§4
1. Zamawiający za przedmiot dostawy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie brutto
………………….. zł (słownie: ……………… zł), w którym zawarty jest podatek od towarów i usług
2. Ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie
koszty niezbędne do realizacji przez Wykonawcę niniejszej umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia
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Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w treści faktury.
4. Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest odbiór
przedmiotu dostawy przez Zamawiającego zgodnie z §2 umowy.
5. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, przenieść wierzytelności wynikających z
niniejszej umowy na osobę trzecią.
Gwarancja
§5
1. Wykonawca na przedmiot dostawy udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …………
miesięcy.
2. Okres gwarancji jest opisany w ofercie stanowiącej załącznik do umowy i liczony od daty
odbioru przedmiotu dostawy ,,bez uwag".
3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej przedmiotu
dostawy. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia w swojej siedzibie, pod adresem:
……………., nr tel. …….., nr faksu………………adres e-mail: …………………………………………………….
4. Czas rozpoczęcia naprawy przez serwis gwarancyjny wynosi 2 dni robocze od daty
otrzymania zgłoszenia przekazanego faksem lub drogą elektroniczną. Czas rozpoczęcia
naprawy oznacza czas rozpoczęcia usuwania wady w siedzibie Zamawiającego liczony od
daty przesłania zgłoszenia faksem lub mailem do serwisu Wykonawcy. Przez rozpoczęcie
usuwania wady uznaje się poświadczone przez użytkownika przybycie serwisanta, diagnoza
i rozpoczęcie naprawy.
5. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na numer faksu lub adres poczty
elektronicznej osoby upoważnionej do kontaktu z Wykonawcą.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obsługi gwarancyjnej przedmiotu dostawy u
Zamawiającego.
7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich
wad, lub dostarczenia przedmiotu wolnego od wad(nowego) . W przypadku, gdy wady nie
da się usunąć bez wymiany części przedmiotu dostawy Wykonawca dokona wymiany tej
części na nową na własny koszt. W przypadku gdy dany przedmiot umowy był już
jednokrotnie naprawiany i nadal nie działa prawidłowo Zamawiający ma prawo żądać jego
wymiany na nowy, Wykonawca ma obowiązek dokonania wymiany w terminie 30 dni
roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego żądania wymiany.
8. Zamawiający wymaga, aby zgłaszane przez niego w okresie gwarancyjnym wady usuwane
były niezwłocznie tzn. nie później niż w ciągu 10 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia
wady faksem lub emailem, z koniecznością potwierdzenia jego odbioru tą samą drogą. W
przypadku konieczności dokonania naprawy przedmiotu dostawy poza siedzibą
Zamawiającego maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 30 dni roboczych od
momentu zdiagnozowania wady chyba, że strony ustalą inaczej.
9. W przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 10 dni roboczych Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć na czas naprawy towar zastępczy.
10. W przypadkach, o których mowa w ust. 8, okres gwarancji ulegnie odpowiedniemu
przedłużeniu.
11. Zamawiający może usunąć wady w zastępstwie i na koszt Wykonawcy jeżeli wady nie
zostały usunięte w wyznaczonym terminie.
12. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za
wady zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
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Kary umowne
§6
1. Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1,
(za daną część której odstąpienie dotyczy, lub za całość jeżeli odstąpiono od całości umowy)
2) za zwłokę w dostarczeniu lub świadczeniu określonego w umowie przedmiotu
zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień
zwłoki, ( za daną cześć której zwłoka dotyczy)
3) za zwłokę w usunięciu awarii, wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. ( za daną cześć której
zwłoka dotyczy)
4) w przypadku gdy okaże się że przedmiot umowy jest obciążony ciężarami lub prawami
na rzecz osób trzecich Wykonawca Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%
wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1, Niezależnie od możliwości żądania kary umownej
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady prawne.
5) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10%
wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1. ( za daną część której odstąpienie dotyczy, lub za
całość jeżeli odstąpiono od całości umowy)
6) w przypadku braku przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji
i użytkowania przedmiotu umowy 0,5 % wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1*
(*nie dotyczy części 2 – niepotrzebne usunąć)

2. Strony umowy zapłacą karę umowną w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania pisemnego
wystąpienia z żądaniem zapłacenia kary.
3. Łączna wysokość kar pieniężnych naliczonych na rzecz Wykonawcy nie może przekraczać
30% wynagrodzenia.
4. Zamawiający może potrącić należną mu karę z należności przysługującej Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraża zgodę.
5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte
przez niego w wyznaczonym terminie.
Zmiany umowy
§7
1. Treść niniejszej umowy nie podlega negocjacjom i zawiera wszelkie istotne dla Strony
Zamawiającej warunki realizacji zamówienia. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający
z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
2. Zmiany umowy a także oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wymagają zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności, Zamawiający przewiduje możliwość zmian
postanowień zawartej umowy w zakresie:
a) terminu wykonania Umowy, w szczególności w związku z zaistnieniem odpowiednio
udokumentowanych przez Wykonawcę okoliczności od niego niezależnych,
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b) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i na uzasadniony wniosek
Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca
nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,
c) działania siły wyższej. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o
nadzwyczajnym charakterze, niezależne od Stron, niemożliwe lub nadzwyczaj trudne
do przewidzenia, którego skutkom nie dało się zapobiec (lub byłoby
to nadmiernie utrudnione) – np. klęski żywiołowe, wojny, pożary, strajki generalne,
zamieszki, epidemie powołanie się przez Stronę na siłę wyższą, w szczególności rozwój
pandemii COVID-19, wymaga niezwłocznego poinformowania Zamawiającego, o
wystąpieniu tego zjawiska i wskazanie rozmiarów jego konsekwencji na wykonanie
zobowiązań umownych,
d) jeżeli ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który
spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości Umowy i nie
mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

1.
2.

3.

4.

5.

Odstąpienie
§8
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.
W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:
a) Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji dostawy w trybie natychmiastowym,
b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 7 dni licząc od dnia odstąpienia,
gwarancje oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy wraz z zestawieniem
części dostawy wykonanej na dzień odstąpienia,
c) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni licząc od dnia odstąpienia,
usunie urządzenia, które nie będą technicznie i funkcjonalnie gotowe do odbioru.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części wg.
własnego wyboru 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.
a) wykonawca nie realizuje lub realizuje przedmiot zamówienia niezgodnie
z postawieniami niniejszej umowy w sposób wadliwy w szczególności niezgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa,
b) pomimo wezwań opóźnia się z dostawą tak dalece iż termin realizacji umowy jest
zagrożony.
c) w przypadku § 5 ust. 1
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.
W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za dostawy
odebrane przez Zamawiającego.
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1.

2.
3.
4.
5.

6.

Postanowienia końcowe
§9
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.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe
przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie zawiadomienia przewidziane w niniejszej umowie będą dokonywane w formie
pisemnej pod rygorem nieważności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub
poprzez kuriera za potwierdzeniem odbioru lub bezpośrednio w siedzibie każdej ze Stron
chyba, że niniejsza umowa przewiduje inny sposób zawiadomień.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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