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UMOWA Nr …………………………. – wzór – 
 

zawarta w dniu ………………………………. 2019 r. w Chełmie, pomiędzy  
 
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, zwaną w dalszej 
treści umowy „Zamawiającym", reprezentowaną przez  
mgr Jacka Kosińskiego – Kanclerza,  
a  
……………………………………………………, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”  
 

 
Umowa została zawarta po przeprowadzeniu zamówienia, w trybie zapytania cenowego, na podstawie 
Zarządzenia Nr 53/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z  dnia 29 września 
2016 r. w sprawie zasad realizacji zamówienia, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień 
publicznych 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa oprogramowania do tworzenia, edycji oraz 

składania tekstów matematycznych i  naukowych wraz z systemem algebry komputerowej w 
ramach realizacji projektu pt. „Oferta edukacyjna dla uczniów i seniorów”. Umowa o 
dofinansowanie nr POWR.03.01.00-00-T131/18.  

2. Umowa realizowana będzie z należytą starannością, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
oraz z ofertą Wykonawcy, na warunkach opisanych w niniejszej umowie.  

3. Integralną częścią umowy są następujące załączniki:  

a. Formularz Ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 1.  
 

§ 2 
Czas trwania umowy 

Termin wykonania zamówienia – do 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.  
 

§ 3 
Warunki realizacji zamówienia 

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i na własne ryzyko na adres Zamawiającego.  

 
§ 4 

Odpowiedzialność Wykonawcy 
Za wady fizyczne i jakościowe dostarczonego przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca.  
 

§ 5 
Odbiór 

1. Zamawiający odbierze dostarczony przedmiot umowy, sporządzając w tym celu 2 egzemplarze 
protokołu, podpisanego przez osoby wskazane w niniejszej umowie.  

2. Zamawiający sprawdzi dostarczony przedmiot umowy, a w przypadku stwierdzenia wad 
jakościowych zgłosi Wykonawcy zastrzeżenie.  

3. Wykonawca odbierze przedmiot umowy nie spełniający warunków umowy na swój koszt, 
a w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia poinformowania go o tym fakcie, dostarczy 
nieodpłatnie przedmiot wolny od wad.  
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§ 6 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Wynagrodzeniem Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy jest zaproponowana 

w ofercie cena, która wynosi  
Cena netto: …………… zł, (słownie: …………………. zł 00/100)  
Podatek VAT …………… zł, (słownie: …………………. zł 00/100) 
Cena brutto: …………… zł, (słownie: …………………. zł 00/100) 
 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca 
poniesie przy realizacji niniejszej umowy (np.: koszty transportu, koszty opakowania, opłaty, 
podatki, cła, pozostałe składniki cenotwórcze).  

 
§ 7 

Płatność 
1. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez strony umowy protokołu, o którym mowa 

w  § 5 ust. 1 bez zastrzeżeń.  

2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku 
kwotą wynagrodzenia Wykonawcy.  

3. Wynagrodzenie za całość dostarczonego przedmiotu umowy będzie płatne na podstawie faktury 
wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami, na konto bankowe wskazane na fakturze, 
w  terminie …. dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu 

4. Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę za dostawę, jeżeli przedmiot umowy zostanie 
dostarczony niezgodnie z umową, w stanie uszkodzonym lub z wadami – do czasu wymiany na 
pozbawiony uszkodzeń lub innych wad.  

 
§ 8 

Rozwiązanie umowy 
Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę, jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się właściwie z zobowiązań 
ciążących na nim z mocy postanowień niniejszej umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu 
Wykonawcy do zaprzestania naruszeń umowy oraz usunięcia skutków naruszeń uprzednio zaistniałych 
i bezskutecznym upływie jednostronnie wyznaczonego odpowiedniego terminu ich usunięcia.  
 

§ 9 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub części niezrealizowanej umowy, 
w  przypadku nienależytego wykonania umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, m. In. w następujących przypadkach:  
1) ujawnienia w dostarczonym przedmiocie umowy wad fizycznych lub prawnych,  
2) innego rodzaju nienależytego wykonania lub nie wykonania umowy, czyniącego dalsze jej 

realizowanie bezprzedmiotowym,  
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, Że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.  
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§ 10 

Kary umowne 
1. Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 10% wartości umowy brutto, 

określonej w § 6 ust. 1 w razie odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy.  

2. Zamawiający zastrzega możliwość naliczenia kar umownych w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia w sytuacji, gdy Wykonawca 
przekroczy termin określony w § 2.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar 
umownych na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym.  

4. W przypadku zaistnienia sytuacji, w których konieczne będzie naliczenie kar umownych, 
Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe naliczenie w/w 
kar.  

5. Kara umowna będzie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca 
wyraża zgodę lub płatna w terminie 14 dni od otrzymania noty.  

 
§ 11 

Inne postanowienia umowy 
1. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy pod rygorem ich nieważności. 

2. Strony uzgadniają, że osobami uprawnionymi do uzgodnień i koordynacji związanych 
z  wykonaniem niniejszej Umowy są:  

a. ze strony Zamawiającego: Imię i nazwisko: ………………………………..,  

b. ze strony Wykonawcy: Imię i nazwisko: …………………………………………..  
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Ewentualne spory rozpatrywać będzie właściwy Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego oraz 
jeden dla Wykonawcy.  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


