
Załącznik nr 5 
 

UMOWA 
 
 
zawarta w dniu  
 
pomiędzy: 
Politechniką Gdańską, ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku  
reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa rektora przez: 
1. Zastępcę Kanclerza ds. Gospodarczych –  mgr Mirosławę Mielczarek 
2. Zastępca  Kanclerza  Kwestora Politechniki Gdańskiej - Zofię Kułagę 
zwaną dalej Zamawiającym 
oraz: 
.................................. 
.................................. 
.................................. 
 
REGON: ...................... 
NIP: ............................. 
KRS: ............................ 
 
reprezentowaną przez: 
1. .......................................... 
2. .......................................... 
zwaną dalej Wykonawcą 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej oraz 

dzierŜawa dystrybutorów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej, 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w pkt. I SIWZ oraz zgodnie z 
formularzem cenowym. 

2. Nazwa wody na fakturze musi być zgodna z nazwą na produkcie i w ofercie. 
RównieŜ cena wody wykazana na fakturze musi być zgodna z ceną wynikającą z 
oferty. 

3. Szacunkowa ilość wody podana w SIWZ  i w ofercie nie jest wiąŜąca dla 
Zamawiającego. 

4. Rzeczywista ilość zamawianej wody wynikać będzie z bieŜącego 
zapotrzebowania Zamawiającego, jednak nie moŜe przekroczyć ilości 
wykazanych w ofercie i w SIWZ. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania przedmiotu zamówienia 
w całości, to jest w ilościach wykazanych w formularzu cenowym. 

6. Koszty opakowań, ubezpieczenia, załadunku, rozładunku, przewozu i spedycji oraz usuwania awarii 
dystrybutorów i sanityzacji dystrybutorów ponosi Wykonawca i zostały one uwzględnione w cenie 
oferty. 

7. Pojemniki oraz dystrybutory przez cały czas trwania umowy pozostają własnością 
Wykonawcy. 

 



§ 2  
TERMIN REALIZACJI 

 
Niniejszą umowę strony zawierają na czas określony: 12 miesi ęcy od dnia 
podpisania umowy. 

§ 3 
ODBIÓR TOWARU 

 
1. Odbioru towaru będą dokonywali wyznaczeni pracownicy Zamawiającego 

wskazani w załączniku nr 6 do SIWZ.  
2. Odbiór będzie następował  w siedzibie Zamawiającego w poszczególnych 

jednostkach organizacyjnych.  
3. Podczas odbioru sprawdzana będzie ilość dostarczonego towaru oraz czy 

dostarczone produkty odpowiadają przedmiotowi zamówienia i spełniają wymogi 
określone w SIWZ.  

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z przedmiotem 
zamówienia dostarczony towar nie zostanie odebrany.  

5. Wszelkie koszty związane z ponownym dostarczeniem towaru poniesie 
Wykonawca. Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego dostarczenia 
zamówionej partii towaru w ciągu 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia takiego 
faktu przez Zamawiającego.   

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w 
trakcie transportu i rozładunku, będącego w gestii Wykonawcy.  

 
§ 4 

WARUNKI REALIZACJI 
 
1. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. 

Woda oraz dystrybutory do wody będą dostarczane na koszt Wykonawcy do 
jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej zgodnie z wykazem podanym w 
załączniku nr 6 do SIWZ.  

2. Dystrybutory zostaną dostarczone do poszczególnych jednostek organizacyjnych 
PG i zainstalowane w okresie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy wraz z 
pierwszą dostawą wody, z wyjątkiem jednego dystrybutora dla Działu Kształcenia, 
który ma być dodatkowo  zainstalowany na okres od 1 czerwca 2008 r do 31 lipca 
2008r. Miejsca dostarczania wody oraz zainstalowania dystrybutorów w 
poszczególnych jednostkach organizacyjnych PG zostaną wyznaczane przez 
osoby upowaŜnione przez Zamawiającego do dokonywania odbioru wody i 
dystrybutorów.  

3. Woda będzie dostarczana w pojemnikach plastikowych sukcesywnie co dwa 
tygodnie. 

4. W przypadku wcześniejszego zuŜycia wody Zamawiający dokona pisemnie lub 
faksem zamówienia dodatkowego (w ramach realizacji niniejszej umowy). 
Dostawa zostanie zrealizowana w dniu następnym od dnia zgłoszenia. 

5. Osobami upowaŜnionymi przez Zamawiającego do składania zapotrzebowań 
i wskazywania miejsc dostaw są osoby upowaŜnione w załączniku nr 6 SIWZ. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakość wody w trakcie realizacji 
umowy. W przypadku stwierdzenia, Ŝe jakość dostarczonej wody nie odpowiada 
jakości określonej w SIWZ Zamawiający złoŜy Wykonawcy reklamację na piśmie 
lub faksem, a ten w ciągu trzech dni roboczych wymieni reklamowaną wodę. 



7. W przypadku awarii dystrybutora, Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę 
faksem lub pisemnie, a ten w ciągu 24 godzin od odebrania zgłoszenia awarii 
usunie awarię lub wymieni dystrybutor na sprawny. 

8. Wykonawca nie moŜe powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia osobom 
trzecim. 

9. W ciągu 12 miesięcy trwania umowy Wykonawca dokona 2 obowiązkowych 
sanityzacji dzierŜawionych dystrybutorów, Zamawiający wymaga aby pierwsza 
sanityzacja dystrybutorów została przeprowadzona po czterech miesiącach od 
dnia zainstalowania urządzenia u Zamawiającego a druga po ośmiu miesiącach. 
Sanityzacja wszystkich dzierŜawionych dystrybutorów winna być wykonana w 
okresie nie dłuŜszym niŜ 5 dni roboczych. Terminy przeprowadzenia sanityzacji 
wskaŜe Zamawiający. 

10. Zamawiający wymaga, aby w uŜywanych dystrybutorach przed dostarczeniem ich 
Zamawiającemu była przeprowadzona sanityzacja na koszt Wykonawcy. 

11. Stopień czystości dystrybutorów dostarczonych Zamawiającemu w celu 
dzierŜawy, musi gwarantować, Ŝe  jakość spoŜywanej wody będzie zgodna z 
odpowiednimi przepisami prawa i standardami obowiązującymi w polskiej branŜy 
spoŜywczej.  

§ 5 
WYNAGRODZENIE 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złoŜoną ofertą ustala się 

wynagrodzenie w kwocie, którą dysponuje Zamawiający do realizacji zamówienia: 
cena oferty netto:  
słownie: .............................................. 
kwota VAT: ....................................... 
słownie: .............................................. 
cena oferty brutto: .............................. 
słownie: .............................................. 

1. Ceny jednostkowe brutto w ofercie są cenami stałymi na okres obowiązywania 
umowy i nie będą podlegały waloryzacji. 

 
§ 6 

FINANSOWANIE 
 

1.  Zamawiający zabezpiecza finansowanie przedmiotu umowy. 
2.  Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego: 

Bank Zachodni WBK S.A.I O /Gdańsk                                                                            
 41-10901098-0000-0000-0901-5569 

     na konto Wykonawcy: 
 ........................................................... 
 ........................................................... 
na podstawie faktur VAT wystawionych zgodnie z umową. 
3.  Faktura VAT winna być wystawiona w dniu odbioru zamówionej partii towaru. 
4.  Faktura VAT będzie płatna przelewem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

Dniem zapłaty, będzie dzień obciąŜenia rachunku dłuŜnika. 
5.  Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę 

w zapłacie naleŜności, liczone od dnia następnego, po dniu w którym zapłata 
miała być dokonana. 

 



§ 7 
KARY UMOWNE 

 
1.  Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary 

umowne. 
2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a)  za zwłokę w dostawie wody w wysokości 50 zł za kaŜdy dzień zwłoki, liczony od 
następnego dnia, w którym miała nastąpić dostawa. 

b)  za zwłokę w wymianie zareklamowanej wody w wysokości 50 zł za kaŜdy dzień 
zwłoki, liczony od następnego dnia, w którym miała nastąpić wymiana. 

c)  za zwłokę w usunięciu awarii dystrybutora w wysokości 100 zł za kaŜdy dzień 
zwłoki, liczony od następnego dnia, w którym miało nastąpić usunięcie awarii 
lub wymiany dystrybutora. 

d)  za zwłokę w wykonaniu sanityzacji dystrybutorów w wysokości 100 zł za kaŜdy 
dzień zwłoki, liczony od następnego dnia, w którym miało nastąpić zakończenie 
sanityzacji. 

e)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w wysokości 
5% wynagrodzenia umownego.  

3.  Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania kary w wysokości 5% 
wynagrodzenia umownego za odstąpienie Zamawiającego od umowy z 
wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 
§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego  oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2.  Wszystkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej. 
3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i wyboru innego 

Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca więcej niŜ trzy razy dostarczy 
zamówioną wodę z opóźnieniem powyŜej 5 dni roboczych lub nie wykona 
sanityzacji dystrybutorów okresie 10 dni roboczych. 

4.  Oferta Wykonawcy, Wykaz jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej oraz 
SIWZ są integralną częścią umowy. 

5.  W sprawach spornych strony mogą zwrócić się do sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego, spory rozstrzygane będą według prawa polskiego. 

6.  Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla 
kaŜdej ze stron. 

7.  Wykonawca nie moŜe  bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 
wynikających z umowy na rzecz osób trzecich. 

 
 
      Wykonawca       Zamawiający 
 
.............................................     ............................................. 
 


