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WZÓR     

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 
 

Umowa nr …. 
 

zawarta w Krakowie w dniu ………….…………. 2023 r. pomiędzy: 

 

Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie; ul. Basztowa 10, 31-141 

Kraków, REGON: 120101283, NIP: 6762303274, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

a 

………………………………………………………………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”,  

 

reprezentowanym przez: 

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

 
 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostosowanie pomieszczenia Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami 
do potrzeb osób niepełnosprawnych w celu zmniejszenia barier architektonicznych i poprzez likwidację ograniczeń 
i zwiększenie dostępności w budynkach i ich otoczeniu w ramach projektu „Program zwiększenia dostępności w 
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron”, POWR.03.05.00-00-A010/21 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 
3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania 
przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona z zachowaniem wysokiej jakości użytych materiałów i 
wykonywanych prac oraz dotrzyma umówionych terminów, przy zachowaniu należytej staranności, uwzględniając 
zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności. 

4. Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja postępowania Zapytania ofertowego wraz z załącznikami i 
oferta Wykonawcy z dnia ………………………….……… 2023 r. 

5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za powstałe u Zamawiającego, jak i osób 
trzecich, szkody spowodowane działalnością wynikłą z realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 2 
1. Termin wykonania umowy ustala się od dnia ……………………..…………...do dnia ……………………………….. 
2. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne z tytułu realizacji umowy zgodnie z przedstawioną ofertą wykonawcy 

wynosi: ……………….. zł brutto (słownie: …………………………………….. brutto). 
3. Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP nr 6762303274. 
4. Wykonawca jest/nie jest* płatnikiem VAT i posiada/nie posiada*  NIP ……………………………………..…... 
5. Wynagrodzenie zostanie przekazane przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury 

przez Zamawiającego pod warunkiem uzyskania środków finansowych od instytucji pośredniczącej. 
6. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

 przekazanie Wykonawcy terenu remontu w terminie rozpoczęcia prac tj.:……………………………. 
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 dokonanie odbioru końcowego robót przez komisję reprezentowaną przez przedstawicieli wykonawcy i 
zamawiającego  

7. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

 wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami 
budowlanymi i BHP, w szczególności techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami oraz wytycznymi 
dotyczącymi dostosowania pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

 zapewnienie ciągłego kierowania robotami przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, 

 przygotowanie przedmiotu umowy do odbioru, 

 przestrzeganie przepisów ppoż., bhp i innych przepisów prawa obowiązujących  
w budownictwie, 

 utrzymanie na bieżąco ładu i porządku na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót i po ich zakończeniu, 

 doprowadzenie do należytego stanu terenu remontu po zakończeniu robót. 
 

§ 3 
1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu całego przedmiotu niniejszej umowy, potwierdzonego 

protokołem odbioru bez zastrzeżeń i po złożeniu prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Biura Projektu w 
Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie. 

2. Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do 30 dni od dnia doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury, po odebraniu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

3. Faktura winna być wystawiana w następujący sposób: 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie;  

ul. Basztowa 10, 31-141 Kraków; REGON: 120101283, NIP: 6762303274 

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego, na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

4. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego, a zapłata następuje w dniu zlecenia przelewu przez Zamawiającego. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze numeru rachunku rozliczeniowego, który został ujawniony 

w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i 
przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „Biała lista” – 
art. 96b ust. 1 ustawy z dnia  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. 2018 poz. 2174 ze zm.). 

6. W razie braku ujawnienia bankowego rachunku rozliczeniowego Wykonawcy na „Białej liście”, Zamawiający będzie 
uprawniony do zapłaty wynagrodzenia na rachunek wskazany w fakturze, jednakże z jednoczesnym wypełnieniem 
obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym powiadomienia organów Krajowej 
Administracji Skarbowej. 

7. Zamawiający w przypadku, gdy Wykonawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług 
dokona płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, to jest w sposób wskazany 
w art. 108a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2174 ze 
zm.). Postanowień zdania 1. nie stosuje się, gdy przedmiot umowy stanowi czynność zwolnioną z podatku VAT 
albo jest on objęty 0% stawką podatku VAT. 

8. Wykonawca potwierdza, iż ujawniony na fakturze bankowy rachunek rozliczeniowy służy mu dla celów rozliczeń z 
tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, dla którego prowadzony jest rachunek VAT. 

 
§ 4 

1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.  
2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do usunięcia stwierdzonych 

wad, po otrzymaniu od Zamawiającego powiadomienia. 
3. Usunięcie wady przez Wykonawcę powinno nastąpić w terminie technicznie uzgodnionym przez Strony. 
4. W przypadku uchylania się Wykonawcy od usuwania wad, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie prac 

związanych z ich usunięciem osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
5. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu umowy, przy czym w przypadku 

wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy albo dokonania usunięcia istotnej wady (usterki) termin gwarancji 
biegnie na nowo od chwili ponownego dostarczenia Zamawiającemu naprawionych rzeczy (odpowiednio 
przedmiotu umowy, jego elementu lub modułu). 

 
§  5 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań z umowy wynikających. 

2. Wykonawca, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w poniższej wysokości w przypadku: 
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a. odstąpienia od umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w wysokości 10% maksymalnego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy, 

b. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 
ust. 2 umowy, za niewykonaną lub nienależycie wykonaną usługę, przy czym nienależyte wykonanie umowy to jej 
realizacja, która pozostaje w sprzeczności z zapisami umowy lub ofertą Wykonawcy, bądź zapisami Zapytania 
ofertowego, albo też nie zapewnia osiągnięcia wymaganych parametrów, funkcjonalności i zakresów 
wynikających z Zapytania i użytkowych przedmiotu umowy, 

c. opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 
umowy za niezrealizowaną w terminie usługę za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego w stosunku 
do terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego odpowiednio w § 2 ust. 1 umowy, nie więcej 
niż 20% wynagrodzenia brutto ustalonego zgodnie z § 3 ust. 2 umowy, 

d. opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu 
określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad, nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto ustalonego 
zgodnie z § 2 ust. 2 umowy, 

e. opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po 
upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad, nie więcej niż 20% wynagrodzenia 
brutto ustalonego zgodnie z § 2 ust. 2 umowy. 

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 
kar umownych na zasadach ogólnych. 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego po dniu, w którym miały 
miejsce okoliczności faktyczne określone w niniejszej umowie stanowiące podstawę do ich naliczenia.  

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia ewentualnych kar umownych z wymagalnej i należnej Wykonawcy 
kwoty wynagrodzenia określonej w fakturze lub innych ewentualnych wierzytelności Wykonawcy względem 
Zamawiającego. 

6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 
7. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, Strony zachowują prawo egzekucji kar umownych. 

 
§ 6 

1. W razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej, 
które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań – strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego 
terminu realizacji przedmiotu umowy. 

2. Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie 
można było przewidzieć ani jemu zapobiec, w szczególności takie jak: wojna, stan wyjątkowy, powódź, pożar czy 
też zasadnicza zmiana sytuacji społeczno – gospodarczej, epidemiologicznej. 

3. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w 
całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i 
zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana. 

4. Bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody spowodowanej 
siłą wyższą. 

§ 7 

1. Strony ustalają, iż do bezpośrednich kontaktów, mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji przedmiotu 
Umowy, jego bieżący nadzór oraz weryfikację, upoważnione zostają następujące osoby:  

a) ze strony Zamawiającego: Jacek Piwowarski, tel. +48 883 989 880; email: sekretarz@apeiron.edu.pl, 
b) ze strony Wykonawcy: …………………………….………, tel.:………………………….…., email: …………………, 
Strony zgodnie postanawiają, iż osoby wskazane powyżej nie są uprawnione do podejmowania decyzji w zakresie 
zmiany zasad wykonywania Umowy, a także zaciągania nowych zobowiązań lub zmiany Umowy. 

2. W przypadku, gdy niniejsza umowa wymaga dokonania uzgodnień pomiędzy Stronami, przyjmuje się, że do 
dokonania uzgodnień upoważnieni są ww. przedstawiciele Stron. Wszelka korespondencja wysyłana za 
pośrednictwem poczty elektronicznej powinna być kierowana na wskazane adresy e-mail.  
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§ 8 

1. Strony przewidują możliwość istotnej zmiany umowy poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności, przy zachowaniu ryczałtowego charakteru ceny umowy, w następujących przypadkach: 
a) zmiany terminu realizacji umowy poprzez jego skrócenie – za zgodną wolą Stron, lub przedłużenie ze względu 

na: przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania/ przekazania miejsca 
realizacji, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru ze strony Zamawiającego – o okres niezbędny do 
prawidłowej realizacji dostawy oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez tzw. siłę 
wyższą; 

b) zmiany określonego typu, modelu, nazwy, producenta przedmiotu umowy bądź jego elementów, poprawy 
jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy na równoważną lub lepszą 
w szczególności w przypadku zakończenia jego produkcji lub wstrzymania lub wycofania go z produkcji po 
przedstawianiu stosownych dokumentów od producenta lub dystrybutora, z tym że cena wskazana w § 2 nie 
może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne nie mogą być gorsze niż wskazane w treści oferty. 

2. Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie w razie ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT do 
poszczególnych wykonanych sukcesywnych dostaw związanych z realizacją Zapotrzebowań, stanowiących część 
przedmiotu umowy, które zostały zrealizowane po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany stawki 
podatku VAT po uprzednim zawarciu aneksu do umowy. 

3. Zmiany nie dotyczące postanowień umownych np. gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana 
danych teleadresowych określonych w umowie, gdy zmianie ulegnie numer konta bankowego jednej ze Stron 
nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenie Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej Stronie. 

 
§ 9 

1. Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia, cesji, przekazu, zastawienia na podmioty trzecie swych praw, 
wierzytelności i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania listem poleconym o zmianie adresu swojej siedziby, pod 
rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną pod dotychczas znany adres. 

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu 
pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020r. poz.1740, z póź. zm.). 

5. Sądem właściwym dla wszystkich spraw spornych, które wynikną z realizacji niniejszej umowy będzie sąd 
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) egzemplarzu dla każdej 
ze Stron. 

 

 

.........................................                                         ..................................... 

        Zamawiający         Wykonawca 

 

  Załączniki do Umowy stanowi: 

1. Wzór protokołu odbioru. 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr …………….…………  

………………………………………………. 

                  pieczęć 

 

  Protokół odbioru  

dotyczy ………………………………………………………………….. 

 

W dniu ………………………. r. w związku z Umową nr ………….…………..…....….. z dnia ……………….. 

 

DOKONANO / NIE DOKONANO* odbioru: 

 

1. Protokół dotyczy odbioru ………………..………………………………………………………………………………... 

2. Zamawiający dokonuje odbioru …………………………… objętej umową bez uwag i stwierdza,  
że zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem określonym w umowie.  

3. Zamawiający dokonuje odbioru usługi ………………………………….. z następującymi uwagami                 i 
zastrzeżeniami: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….  

4. W związku z uwagami i zastrzeżeniami, o których mowa w pkt. 3 strony ustaliły co następuje: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….  

5. Zamawiający wyraża zgodę/nie wyraża zgody* na wystawienie przez Wykonawcę faktury cząstkowej/końcowej* 
za wykonane zamówienie.  

6. Dokumenty przekazane Zamawiającemu związane z wykonanym zamówieniem (jeśli dotyczy):  

a) ..................................................................................................................................................  

b) .................................................................................................................................................. 

c) .................................................................................................................................................. 

 

UWAGI: .................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................  

 

 

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

podpis osoby odbierającej w imieniu Zamawiającego                          podpis osoby odbierającej W imieniu Wykonawcy 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 

 


