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Załącznik nr 3 do SIWZ  
UMOWA  Nr ZP-740/022/R/09/xx 

(projekt)  
Przygotowana  zgodnie z umową ramową Nr ZP-740/022/R/09 z dnia ..................  
zawartą w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ................... 

 
na wykonanie: 
„konserwacji i modyfikacji linii światłowodowych i kanalizacji teletechnicznej sieci TASK”, 

sporządzona w dniu __________ i zawarta pomiędzy: 

Politechniką Gdańską - Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci 
Komputerowej 
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12, posiadającą NIP 584-020-35-93,  
reprezentowaną przez działających na podstawie pełnomocnictwa rektora: 

1. mgr inż. Mścisława Nakoniecznego – Dyrektora CI TASK 

2. mgr Piotra Lewandowskiego – Kwestora Politechniki Gdańskiej, 

zwaną w treści Umowy Zamawiającym, 

a 

firmą ____________________, z siedzibą w _________, przy _______________, wpisaną do 
Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr _____________ w Urzędzie Miejskim  
w Gdańsku i posiadającą NIP _____________________, 
reprezentowaną przez: 

1. ___________________________________ 

zwaną w treści Umowy Wykonawcą, który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie określonym w umowie ramowej nr ZP-740/022/R/09 
zawartej z Wykonawcą  zgodnie z Art. 99 – 101 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie prac, których zakres został określony w 
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 
zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ______________ 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i oferta Wykonawcy stanowią 
integralne części umowy. 

§ 2 
Wartość Umowy i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za całość przedmiotu Umowy strony ustaliły na kwotę  
netto _____________ zł. (słownie: ____________________________________________) 
plus należny podatek VAT.  
Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie należności Wykonawcy z tytułu realizacji 
przedmiotu Umowy.  

2. Rozliczenie wykonania przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej. 
Podstawą do jej zapłacenia będzie pisemne potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy 
protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym, bez zastrzeżeń, przez Zamawiającego  
i Wykonawcę. 

3. Strony ustaliły następujący sposób zapłaty: przelewem z konta Zamawiającego, Bank 
Zachodni WBK S.A. I O/ Gdańsk, nr rachunku: 41 1090 1098 0000 0000 0901 5569,  
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na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 14 dni po przedłożeniu faktury 
wraz z protokołem zdawczo - odbiorczym wykonanego przedmiotu Umowy.  

 
§ 3 

Warunki wykonania przedmiotu Umowy 
1. Termin wykonania przedmiotu Umowy, Strony ustalają na dzień  ____________. 

2. Termin wykonania przedmiotu Umowy, uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem 
ustalonego w niniejszej Umowie terminu Wykonawca przekaże Zamawiającemu, na 
podstawie protokołu komisyjnego odbioru bez zastrzeżeń, wykonanie przedmiotu Umowy 
wraz z wymaganą dokumentacją. 

3. Kolejność wykonywania prac w poszczególnych lokalizacjach, będzie każdorazowo  
wcześniej uzgadniana z Zamawiającym. 

4. W przypadku konieczności przerwania prac lub rozwiązania Umowy z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy wysokość wynagrodzenia za wykonane prace zostanie 
określona na podstawie protokolarnie stwierdzonego stanu zaawansowania prac. 

 
§ 4 

Warunki gwarancji 
1. Wykonawca udziela rocznej gwarancji na wykonane prace, w ramach której zobowiązuje 

się do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 
zgłoszenia. 

2. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi za wady. 

§ 5 
Kary umowne  

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać czynności będące przedmiotem Umowy z należytą 
starannością, a także chronić interesy Zamawiającego w powierzonym zakresie. 

2. Zamawiający jest uprawniony do naliczania Wykonawcy kary umownej za zwłokę w 
realizacji przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w 
§ 2 ust. 1 Umowy  za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu określonego w § 3 ust. 1; 

3. W przypadku gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu  całości lub części przedmiotu 
Umowy przekroczy 14 dni w stosunku do terminu ustalonego w Umowie, Zamawiający 
może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. Wykonawca w tym 
przypadku zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego określonego w § 2 ust. 1 Umowy. 

4. Wykonawca jest uprawniony do naliczania Zamawiającemu kary umownej za zwłokę w 
odbiorze przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w 
§ 2 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego do odbioru 
zgodnie z § 6 ust. 3. 

5. Każda ze Stron niniejszej Umowy może dochodzić odszkodowania za rzeczywistą szkodę, 
jeżeli przewyższa ona wysokość kar umownych ustalonych w § 5 ust. 2, 3 i 4,  
z zastrzeżeniem postanowień art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
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§ 6 

Pozostałe warunki wykonania Umowy. 
1. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, do kontaktów z Wykonawcą, 

Zamawiający, wyznacza Sławomira Połomskiego, tel. 58 347-18-52 a Wykonawca, 
wyznacza: _____________________. O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający  
i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się wzajemnie na piśmie.  

2. Odbioru przedmiotu Umowy dokonają upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele 
Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, Politechnika 
Gdańska.  

3. Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu Umowy w terminie do 3 dni roboczych od 
daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do jej przekazania. 

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
1. Zgodnie z art. 145. ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w razie zaistnienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić 
od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 
przypadku, o którym mowa w art. 145 ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy                     
Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

3. W razie wystąpienia ewentualnych sporów wynikłych na tle wykonywania niniejszej 
Umowy, Strony dołożą starań w celu polubownego ich rozwiązania. Jeżeli porozumienie 
polubowne nie będzie zawarte, sprawa może zostać skierowana do rozpatrzenia przez 
właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego - Sąd powszechny.  

4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla 
Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
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Załączniki do Umowy: 
Oferta Wykonawcy z dnia ____________ roku. 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 

      Za Zamawiającego:                                Za Wykonawcę: 

 
 
.................................................                                                    .............................................. 
 
 
 
.................................................                   .............................................. 
                                                                                                                                                                                                                                                           
.................................................                                                                            .............................................. 
                   data                   data 
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