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(nazwa i adres wykonawcy)                                                                                                                             Załącznik nr 5 do SIWZ 
                                    ………………………2010 

            ZP 118/019/D/10 

 
Wzór Umowy 

 
do ZP      /019/D/10 

 
na dostawę przyrządów do badania właściwości fizycznych dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 
Politechniki Gdańskiej 

 
Zawarta w dniu ........................2010 roku w Gdańsku  
pomiędzy: 
Politechniką Gdańską, ul. G. Narutowicza 11/12 , 80-233 Gdańsk,  
zwaną dalej  „Zamawiającym” 
reprezentowaną przez: 
1. Dziekana Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej 
 – prof.dr hab. Józefa E.Sienkiewicza, prof zw. PG działającego na podstawie upowaŜnienia udzielonego przez Rektora 
Politechniki Gdańskiej 
oraz 
............................................................................................................................................... 
z siedzibą w ......................................... zarejestrowanym w ................................. nr rej........................................., NIP 
.................................................................. 
reprezentowanym przez : 
1. ........................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................ 
zwanym dalej ,, Wykonawcą" , 
który został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego poniŜej 193 000 Euro, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa przyrządów do badania właściwości fizycznych dla Politechniki Gdańskiej, 
Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w ramach Projektu „Przygotowanie i realizacja kierunku 
inŜynieria biomedyczna – studia międzywydziałowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
2. Dostarczone przyrządy powinny być fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej  
eksploatacji  i  nie  mogą  być  przedmiotem  praw osób  trzecich. 
3. Zamówienie obejmuje dostawę przyrządów do badania właściwości fizycznych oraz dowóz do siedziby 
Zamawiającego. 
4. Koszty transportu przyrządów do badania właściwości fizycznych do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca 
i zostały one uwzględnione  w cenie oferty. 

 
§ 2 

WARUNKI REALIZACJI DOSTAW  
 

1. Zamawiający  zobowiązuje się do odbioru do badania właściwości fizycznych zgodnie z zamówieniem.  
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia, który zaproponował w złoŜonej ofercie  

i który spełnia wymogi SIWZ. 
3. Przyrządy do badania właściwości fizycznych winny być dostarczone do siedziby Zamawiającego. 
4. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić odbiorcę - Zamawiającego o gotowości do dostawy przedmiotu zamówienia 

na co najmniej 48 godzin przed dostawą. 
5. Odbioru ilościowego i jakościowego urządzenia do pomiaru widm absorpcji i transmisji roztworów protokółem odbioru  

dokona upowaŜniony  przedstawiciel odbiorcy - Zamawiającego wskazany w pkt VII.2 SIWZ. 
6. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Wykonawca jest zobowiązany do ich uzupełnienia w 

terminie  3 dni roboczych. 
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7. W ww. przypadkach terminem odbioru przyrządów do badania właściwości fizycznych będzie dzień uzupełnienia 
braków. JeŜeli dzień uzupełnienia braków wypadnie po wymaganym terminie realizacji przedmiotu umowy, 
Wykonawca zapłaci kary umowne. 

§ 3 
WYNAGRODZENIE 

 
1. Zamawiający  zapłaci Wykonawcy  za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy 

wynagrodzenie brutto w kwocie zł ................................................., słownie (...................................................................), 
w tym VAT……………….(słownie…………….). 

2. Wynagrodzenie  podane w ust. 1  jest zgodne ze  złoŜoną ofertą i obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze 
wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu umowy, w tym koszty transportu przyrządów do badania 
właściwości fizycznych do siedziby Zamawiającego.  

 
§ 4 

FINANSOWANIE 
 

1. Zamawiający zabezpieczy sfinansowanie przedmiotu umowy. 
2. Podstawą do wystawienia faktur przez Wykonawcę za zrealizowanie przedmiotu umowy jest podpisany przez obie 

strony protokół odbioru. 
3. Zapłata naleŜności za przedmiot umowy będzie płatna przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze. 
4. Za dzień zapłaty uwaŜać się będzie dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 
5. Ceny jednostkowe netto przyrządów do badania właściwości fizycznych oraz ich nazwy na fakturze VAT winna być 

zgodna z nazwami i cenami z formularza cenowego (załącznik nr 1 do umowy). 
6. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie naleŜności, liczone od dnia 

następnego po upływie terminu płatności do dnia zapłaty naleŜności włącznie. 
 

§ 5 
TERMIN REALIZACJI 

 
Termin  realizacji przedmiotu umowy  -   10 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

 
§ 6 

WARUNKI GWARANCJI 
 

1.  Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na okres nie krótszy i w zakresie nie mniejszym  niŜ   
       gwarancja  producenta. 
2.    Strony ustalają, iŜ w okresie gwarancji Wykonawca przystąpi do naprawy gwarancyjnej w terminie nie  
       dłuŜszym niŜ 48 godzin od dnia zgłoszenia. Termin usuwania awarii nie moŜe być dłuŜszy niŜ 14  dni  
       kalendarzowych, liczonych   od  dnia  zgłoszenia.  W  razie  trwania  naprawy  gwarancyjnej powyŜej  14  
      dni kalendarzowych, Wykonawca  jest  zobowiązany dostarczyć  równowaŜny  sprzęt zastępczy.  
3. Pracownikiem upowaŜnionym przez Zamawiającego do składania reklamacji jest dr Brygida Mielewska,  
       tel.: (0-58) 347 28 86. 

§ 7 
KARY UMOWNE 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 

a) za zwłokę w dostawie części lub całości przedmiotu umowy - w wysokości 100,00 PLN, za kaŜdy dzień zwłoki, 
liczony od następnego dnia, w którym miała nastąpić dostawa, 

b) za zwłokę w wykonaniu zobowiązań z tytułu gwarancji – w wysokości 100,00 PLN  za kaŜdy dzień zwłoki, 
liczony od następnego dnia, w którym miała być zakończona naprawa bądź nastąpić wymiana,  

c) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku 
odstąpienia od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy. 

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za 
odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o 
których mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nie dojście do skutku dostawy przedmiotu zamówienia, 
jeŜeli jest to wywołane "siłą wyŜszą". 
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4. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda wyrządzona 
została na skutek niewykonania lub nienaleŜytego wykonania Umowy, a wartość szkody przekracza wysokość 
zastrzeŜonych kar umownych lub jeŜeli szkoda powstanie z innego tytułu. 

 
§ 8 

WŁA ŚCIWO ŚCI SĄDU 
 

Ewentualne spory, mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby  
Zamawiającego wg prawa polskiego. 

§ 9 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ROZWI ĄZANIE UMOWY 

 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, 

czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie 
wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku raŜącego naruszenia 
przez Wykonawcę jej postanowień oraz gdy Wykonawca został postawiony w stan likwidacji. 

 
§ 10 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 

1. Wykonawca nie moŜe dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 
2. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ są integralną częścią umowy. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz  Kodeksu cywilnego. 
4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczenie po jednym dla kaŜdej ze stron. 
 
 
 
Załączniki do umowy: 
 

1. Formularz cenowy - zał. nr 1 
 
 

 
 
 
     
 
                     ZAMAWIAJĄCY:                                                                         WYKONAWCA: 
 
 
 
          ………………………………………                                               ……………………………………… 
 
 
 
 
 
 


