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UMOWA Nr ……………………………. - wzór 

 

zawarta w dniu ……………………………. r. pomiędzy:  

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, zwaną dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

- mgr Jacka Kosińskiego - Kanclerza 

a  

…………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: 

- …………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „ Wykonawcą”  

została zawarta Umowa następującej treści:  

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia ……………………………………..  

 

§ 1  

Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy 

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu i materiałów do Pracowni Umiejętności 

Pielęgniarskich Instytutu Nauk Medycznych PWSZ w  Chełmie.   

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt 1 zawiera Załącznik nr 1  do umowy. 

3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do  miejsca  wskazanego  przez Zamawiającego.  Koszt 

dostarczenia (transportu), wydania oraz odbioru przedmiotu umowy obciąża Wykonawcę. 

Montaż mebli po stronie Wykonawcy. 

 

§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez zbędnej zwłoki, w terminie 

określonym w ofercie tj. ……………………………….. r. 

2. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 1 nie dostarczy Zamawiającemu przedmiotu 

umowy odpowiadającego wymaganiom zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do 

odstąpienia od niniejszej umowy w  terminie 14 dni od upływu terminu oznaczonego w ust. 1. 

 

§ 3 

Cena i warunki płatności 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, za prawidłowe wykonanie przedmiotu 

umowy została ustalona na podstawie oferty Wykonawcy. 
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2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę:  

netto - ..................... (słownie:...............................................................................................) 

stawka podatku VAT ........ %, tj. .......................  (słownie: ...................................................) 

brutto - ................... (słownie: ...............................................................................................), 

3. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający w związku z  realizacją 

przedmiotu umowy.  

4. Podstawą do wystawiania faktur VAT protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony, 

potwierdzający iż przedmiot umowy został wykonany bez wad i zgodnie z niniejszą umową. 

5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej 

faktury po wykonaniu całości przedmiotu umowy, w terminie …… dni od daty wpływu jej do 

Zamawiającego. 

 

§ 4 

Dostawa i odbiór przedmiotu umowy 

1. Przedmiot umowy będzie dostarczony przez Wykonawcę do miejsca wskazanego przez 

przedstawiciela Zamawiającego na wyłączną odpowiedzialność i koszt Wykonawcy. 

2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy pod warunkiem, iż będzie nowy, nieużywany,  

sprawny, kompletny i pozbawiony wad.  

3. Za realizację niniejszej umowy odpowiedzialni są: 

 ze strony Zamawiającego: …..………………………………….. 

 ze strony Wykonawcy:  …………………………………………..  

 

§ 5 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowić będą kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wysokościach: 

a) za odstąpienie od umowy  przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w  wysokości 5 % ceny określonej w § 3 ust. 2;  

b) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w §  2 

ust. 1 w wysokości 0,1 % ceny określonej w § 3 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia liczony od 

ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy;  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość 

kary umownej, do wysokości rzeczywiście poniesionej straty.  

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 
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5. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób o którym mowa w ust. 5, kary 

umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

zapłacić Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do 

ich zapłaty. 

6. Każda ze stron jest zwolniona od kar umownych za zwłokę, jeżeli zwłoka w wykonaniu umowy 

wynikła z przyczyn siły wyższej, chyba, że kary te były należne już przed zaistnieniem siły wyższej 

albo nie były z siłą wyższą związane. Strona powołująca się na tę okoliczność, winna udowodnić 

jej zaistnienie. 

§6 

Zmiany w umowie 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia zmian w  projekcie 

„Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja” mające wpływ na przedmiot i 

warunki umowy zawartej z  Wykonawcą. Zmiana może dotyczyć zmiany zakresu przedmiotu 

umowy oraz sposobu jego realizacji, wynagrodzenia (jedynie obniżenia), terminu realizacji 

i  w  zależności od wpływu zaistniałej sytuacji na prawidłową realizację umowy lub projektu 

zostanie określona przez Strony i  wprowadzona zostanie w formie aneksu. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.  

2. Strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej 

umowy przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


