
 
Załącznik nr 2 

Umowa  
 

zawarta w dniu ………………… r. pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jana 
Grodka w Sanoku, 38-500 Sanok ul. Mickiewicza 21, NIP 687-17-40-766 reprezentowaną 

przez inż. Lesława Siedleckiego – Kanclerza 

zwanym dalej Zamawiającym, 
 

a ……………………………………………………………………………………………………………………, reprezentowaną 
przez ……………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą, 
 

§ 1 

 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu i montażu tablicy informacyjnej dla 

projektu pn. „Budowa Centrum Symulacji Medycznej dla kierunków; pielęgniarstwo i ratownictwo 

medyczne oraz wyposażenie pracowni i laboratoriów dla kierunków; mechanika i budowa maszyn w 

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku” w ramach osi priorytetowej VI 

Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 

Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ – tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, nr RPPK.06.04.02-IZ.00-18-006/18. 

2. Zakres zamówienia obejmuje: 

 wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, 

 dostawa tablicy, 

 montaż tablicy w miejscu realizacji projektu, wskazanym przez Zamawiającego. 

Materiał z którego ma być wykonana tablica musi być trwały, estetyczny i odporny na 

uszkodzenia przez okres minimum 4 lata, 

 2 lata gwarancji. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt tablicy informacyjnej. 

4. Zakres rzeczowy określa zapytanie ofertowe. 

 

§ 2 

Okres realizacji umowy 

 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczać przedmiot zamówienia w terminie do 14 dni od 

podpisania umowy. 
§ 3 

Odbiór prac 

 
Potwierdzeniem wykonanych prac będzie podpisany przez obie strony protokół wykonania prac. 

 
§ 4 

Wynagrodzenie 

 
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 

brutto…………………, w tym VAT ………………….. (słownie: …………………………………). 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje całość kosztów związanych z realizacją zadania 

niezbędnych do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. 
3. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi po zakończeniu i odbiorze całości prac. 



 
4. Płatność wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu zamówienia, nastąpi jednorazowo przelewem 

na wskazane konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia poprawnie wystawionej 
faktury na podstawie protokołu odbioru wykonanych prac. 

 
§ 5 

Gwarancja 

 
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 2 lat licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego prac. 
2. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad w 

przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną  
z nieprawidłowego wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek 

działania lub zaniedbania Wykonawcy. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, 
jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji wad, Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 

14 dni. 

 
§ 6 

Kary umowne 
 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% kwoty określonej w § 4 

ust 1. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną 10% kwoty określonej w § 4 ust 1. 

3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania prac określonego w § 2, 
Wykonawca zapłaci karę w wysokości 50zł za każdy dzień opóźnienia. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

przekraczającego kary umowne do wysokości poniesionej szkody. 
 

§ 7 
Postanowienia Końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, a także Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i innych obowiązujących w tym zakresie 

przepisów prawa. 
3. Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd 

powszechny. 

4. Umowę niniejszą sporządza się w 2 egz. po 1 egz. dla każdej ze stron. 
 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 

 

 

.............................................      ………………………………………. 


