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(nazwa i adres wykonawcy)                                                                                                                                                Załącznik nr 4do SIWZ  
                                  ………………………2010 

            ZP  76/019/D/10 

 
WZÓR 

UMOWA 
 
zawarta w Gdańsku w dniu.................................. pomiędzy: 
Politechniką Gdańską, Wydziałem Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, ul. G. Narutowicza 11/12 Gdańsk 80-233; 
NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną przez: 
……………………………………………………………………………………… 
zwaną dalej Zamawiającym,  
 
a 
........................................................................................................................................ 

Z siedzibą w....................................................................................................................  

REGON: ...................... 
NIP: ............................. 
KRS: ............................ 
 
reprezentowaną przez: 
1. .................................................................................................................................... 

2. .................................................................................................................................... 

zwaną dalej Wykonawcą, 
który został wyłoniony w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŜej  193 000 euro, 
na podstawie przepisów Ustawy – Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2007 r Nr 223., poz. 
1655 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą – Pzp”. 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych artykułów informacyjnych i promocyjnych dla Politechniki 

Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, w ramach realizacji projektu „ Za rękę z Einsteinem – 
Edycja II”  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w pkt. III.1 SIWZ oraz zgodnie z formularzem cenowym 
stanowiącym załącznik nr. 3 do SIWZ. 

2. Nazwa artykułów na fakturze musi być zgodna z nazwą na produkcie i w ofercie. RównieŜ ceny jednostkowe wykazane 
na fakturze muszą być zgodne z ceną wynikającą z oferty. 

 
§ 2  

TERMIN REALIZACJI  
 
Niniejszą umowę strony zawierają na czas określony. Artykuły informacyjne i promocyjne zostaną dostarczone w trzech 
partiach: PARTIA 1 do dnia 01.03.2010 roku,  PARTIA II do dnia 30.06.2010 roku, PARTIA III do dnia 30.09.2010 roku, 
ilością i asortymentem zgodne z pkt IV SIWZ. 

§ 3 

ODBIÓR TOWARU 
 
1. Odbioru towaru dokonają wyznaczeni przez Zamawiającego pracownicy, wskazani w pkt IV SIWZ. 
2. Artykuły informacyjne i promocyjne wymienione w §1 ust. 1 dostarczone zostaną na adres: Politechnika Gdańska, 

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej,  ul. G. Narutowicza 11/12; 80-233, pok. 112 Gmach Główny. 
3.    Koszty przewozu artykułów informacyjnych i promocyjnych, opakowania i ubezpieczenia za czas przewozu ponosi  
       Wykonawca. 
4. Zamawiający nie zapewnia pracowników fizycznych ani Ŝadnych środków transportu ręcznego. Wykonawca 
       winien wnieść artykuły informacyjne i promocyjne do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń na własny koszt.  
5.    Dostawa musi nastąpić w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-14.30 po telefonicznym zgłoszeniu dnia   
        poprzedniego. 
6.   Podczas odbioru sprawdzana będzie ilość dostarczonych artykułów oraz czy odpowiadają one przedmiotowi zamówienia  
       i spełniają wymogi określone w SIWZ.  
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7.   W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonych artykułów z przedmiotem zamówienia dostarczony towar nie  
      zostanie odebrany.  
8.   JeŜeli Zamawiający przy odbiorze artykułów informacyjnych i promocyjnych stwierdzi, Ŝe w czasie przewozu nastąpił  
      ubytek lub ich uszkodzenie, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę i dostawy nie odbierze. 
9.   Wszelkie koszty związane z ponownym dostarczeniem towaru poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowiązany będzie  
      do ponownego dostarczenia towaru w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia takiego faktu przez Zamawiającego. 
10.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu i rozładunku, będącego  
       w gestii Wykonawcy.  
11.  Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, z jakimi osoby trzecie wystąpią  
       przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem przez niego z praw naleŜących do osób trzecich,  a w  
       szczególności z praw autorskich, patentów, wzorów uŜytkowych, wzorów  zdobniczych, wzorów przemysłowych lub  
       znaków towarowych, jeŜeli normalne uŜywanie przedmiotu umowy wymaga korzystania z tych praw. 

 
§ 4 

WARUNKI REALIZACJI 
 

1. Wykonawca wyznaczy osobę do realizacji zamówienia. Osobą tą będzie Pan/Pani ………………………………… 
 

§ 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: .............................................. 

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

 
2. Faktura VAT winna być wystawiona w dniu odbioru towaru po podpisaniu przez obie strony protokołu zdawczo 

odbiorczego, stanowiącego załącznik do faktury. 
3. Faktura VAT wystawiona będzie nie wcześniej, niŜ: 

a) 01.03.2010 – PARTIA I 
b) 30.06.2010 – PARIA II 
c) 30.09.2010 – PARTIA III 
i płatna przelewem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania 

4.     Dniem zapłaty, będzie dzień obciąŜenia rachunku dłuŜnika. 
5.     Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.  
6.     Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie naleŜności, liczone od dnia     
        następnego, po dniu w którym zapłata miała być dokonana. 

 
§ 6 

KARY UMOWNE 
 

1.  Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
 

2.1. Za zwłokę w dostarczeniu artykułów informacyjnych i promocyjnych – w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
umownego, za kaŜdy dzień zwłoki liczonej od terminów określonych w § 2, niniejszej umowy 
 

2.2. Za zwłokę w dostarczeniu zareklamowanych artykułów informacyjnych i promocyjnych bez wad – w wysokości 
0,5% wynagrodzenia wynikającego z umowy, za kaŜdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego dla odbioru 
artykułów informacyjnych i promocyjnych, zgodnie z § 3 ust. 7, niniejszej umowy. 
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§ 7 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 
1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
2.  Oferta Wykonawcy oraz SIWZ są integralną częścią umowy. 
3.  W sprawach spornych strony mogą zwrócić się do sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego, spory rozstrzygane będą 

według prawa polskiego. 
4.  Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla kaŜdej ze stron. 
5.  Wykonawca nie moŜe  bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich. 
6.  Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym Projektem. 
 
 
 
 
 
              Wykonawca                                 Zamawiający 

 
 
 

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

 
                              
                          
 
 

 


