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Nr postępowania CRZP/479/004/D/10                                      

 Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 UMOWA DOSTAWY 

(WZÓR 1) 

                                 Nr …………………………………………  

zawarta w dniu ................. 

 

pomiędzy: 

Politechniką Gdańską, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk  

REGON  000001620    NIP 584-020-35-93  

reprezentowaną przez: 

1. .......................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................... 
 

zwaną dalej "Zamawiającym" 

oraz 

1. …………………………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………………………. 

 

REGON: .........................................................  NIP: ................................................................ 

KRS/ Ewidencja Działalności Gospodarczej…................................... 

reprezentowaną przez: 

1. .................................................................................................................................. 
 
2. ..................................................................................................................................  
 

zwaną dalej "Wykonawcą” 
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         § 1 

   PRZEDMIOT UMOWY 
1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca  

przyjmuje do realizacji wykonanie dostawy:  

Systemu MW PECVD dla Laboratorium Syntezy Innowacyjnych Materiałów i Elementów w ramach 

Projektu „Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE” 

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, oraz ofertą Wykonawcy stanowiącymi 

załączniki do umowy.  

2. Zakup przedmiotu umowy jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

3. Przedmiot umowy ma zastosowanie do wykonywania prac badawczo – rozwojowych. 

4. Przedmiot umowy nie będzie miał zastosowania komercyjnego (przynoszącego zysk) w okresie 

trwałości regulowanym przepisami kwalifikowalności Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.       

                    § 2 

       TERMIN REALIZACJI 

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia podpisania 

umowy. 

Wykonawca zainstaluje, uruchomi przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia 

dostarczenia przedmiotu umowy.    

Wykonawca przeprowadzi instruktaż dotyczący obsługi przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 

jeden miesiąc od dnia instalacji przedmiotu umowy. 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić z tytułu realizacji przedmiotu umowy kwotę 

netto: ……………………….(słownie……………………………………………………………………….) 

brutto:  ………………………(słownie…………….………………………………………………………..)  

2. Wynagrodzenie określone w ustępie 1 obejmuje wszystkie elementy związane z prawidłową i 

terminową realizacją przedmiotu umowy. 
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3. Rozliczenia finansowe między Wykonawcą a Zamawiającym za dostawę będą prowadzone w 

walucie: …………………………… 

 

§ 4 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie płatne będzie po odebraniu systemu przez Zamawiającego, jego zainstalowaniu, 

uruchomieniu i przeprowadzeniu instruktażu dotyczącego jego obsługi. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania Faktury VAT na konto 

Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………. 

3. Faktura VAT winna być wystawiona na:  

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-

233  Gdańsk. 

           § 5   

               WARUNKI REALIZACJI 

1. Dostawę uważa się za zrealizowaną jeżeli zostanie odebrana protokołem zdawczo-odbiorczym, 

system zostanie zainstalowany, uruchomiony oraz przeprowadzony zostanie instruktaż dotyczący 

obsługi przedmiotu umowy.  

2. Fakt zainstalowania, uruchomienia oraz przeprowadzenia instruktażu zostanie potwierdzony 

pisemnie przez strony umowy. 

3. Wykonawca gwarantuje na własny koszt instalację, uruchomienie Systemu MW PECVD w terminie 

uzgodnionym dwustronnie, nie później niż 3 miesiące od dnia dostawy urządzenia. 

4. Wykonawca  w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy dostarczy Zamawiającemu spis 

szczegółowych wymagań instalacji Systemu będącego przedmiotem umowy.  

5. Na podstawie wymagań określonych § 5 ust. 4 Zamawiający nabędzie ze środków własnych i 

zamontuje w pomieszczeniu, do którego zostanie dostarczony System będący przedmiotem 

umowy, wszystkie urządzenia i instalacje, konieczne do zapewnienia energii elektrycznej, 

chłodzenia wodnego, sprężonego powietrza i gazów roboczych, niezbędnych do przeprowadzenia 

prawidłowego montażu.  
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6. Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania w sposób określony w ust. 5 i udostępnienia 

Wykonawcy pomieszczenia, do którego zostanie dostarczony System będący przedmiotem umowy. 

7. Wykonawca przeprowadzi na swój koszt instruktaż dotyczący obsługi przedmiotu umowy dla osób, 

które zostaną wskazane przez Zamawiającego (maksymalnie 3 osoby) w jego siedzibie w terminie 

uzgodnionym dwustronnie, jednak nie później niż w ciągu 2 tygodni od dnia instalacji systemu. Z 

przeprowadzonego instruktażu zostanie sporządzony protokół zatwierdzony pisemnie przez strony 

umowy. Instruktaż zostanie przeprowadzony w języku polskim lub angielskim.  

8. Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym wyznacza swego przedstawiciela: 

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

            nr tel..................................nr  faks.............................e-mail........................................... 

9. Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza swojego przedstawiciela: 

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

      nr tel..................................nr  faks............................. e-mail........................................ 

10. Odpowiedzialność od wszelkiego ryzyka za towar podczas transportu ponosi Wykonawca.  

11. Dostarczony przedmiot umowy ma być wolny od wszelkich wad i uszkodzeń i nie może być 

przedmiotem praw osób trzecich. 

12. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz ze sprzętem instrukcję obsługi w języku polskim lub 

angielskim (1 egzemplarz). Wykonawca ma obowiązek dołączyć do towaru objętego niniejszą 

Umową stosowne dokumenty techniczne i karty gwarancyjne.  

13. W razie dostawy niezgodnej z umową, Zamawiający złoży pisemną reklamację u Wykonawcy, która 

będzie rozpatrzona w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia do Wykonawcy a po bezskutecznym upływie 

ww. terminu reklamacja zostanie uznana za przyjętą w całości zgodnie z żądaniami 

Zamawiającego. Termin realizacji reklamacji jest nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, liczonych 

od  dnia  rozpatrzenia reklamacji.  

14. Przedmiot umowy będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego (Politechnika Gdańska, Wydział 

Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pok. 315) na koszt Wykonawcy.  

15. Wykonawca sporządzi kompletną dokumentację techniczną przedmiotu umowy, zapewni 

prawidłowe opakowanie stanowiska oraz zapewni wszelkie dokumenty transportowe.  

16. Zamawiający nie zapewnia pracowników fizycznych ani żadnych środków transportu ręcznego. 

Wykonawca powinien wnieść przedmiot umowy do wskazanego przez Zamawiającego 

pomieszczenia na własny koszt i ryzyko. 
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         § 6 

          WARUNKI GWARANCJI 

1. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na system będący przedmiotem  umowy, liczonej od 

dnia instalacji systemu. Gwarancja obejmuje wszystkie nie zużywalne części. Magnetron, wziernik 

kwarcowy oraz uszczelki próżniowe są częściami zużywalnymi, do których wymiany obowiązany 

jest użytkownik. Dostawca może dokonać naprawy albo wymiany uszkodzonej części  według 

własnego uznania, na swój koszt. Ta ograniczona gwarancja nie obejmuje wzywania serwisu po 

zainstalowaniu i odbiorze systemu.  Dostarczony przez Wykonawcę system będzie obsługiwany 

przez Zamawiającego w oparciu o dostarczone części oraz instrukcje.  

2. W ramach okresu gwarancyjnego: 

 czas odpowiedzi na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż 72 godziny od dnia zgłoszenia.  

 czas usuwania awarii nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, liczonych od dnia 

odpowiedzi na zgłoszenie awarii.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany poszczególnych części systemu wykazujących wady 

fizyczne na inne tego samego typu i o tych samych parametrach technicznych w przypadkach: 

 Niewykonania naprawy w ciągu 30 dni licząc od pierwszego dnia odpowiedzi na zgłoszenie 

awarii.  

 Gdy po trzech naprawach gwarancyjnych system będzie nadal wykazywał te same wady 

fizyczne uniemożliwiające jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem.  

4. W okresie trwania gwarancji pełne koszty napraw, w tym również dojazdu, transportu do  miejsca 

wskazanego w § 5 ust. 14 ponosi Wykonawca. 

     § 7 

                 KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto, 

określonego w § 3 ust. 1  za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po upływie  

terminu przeprowadzenia instruktażu, o którym mowa w § 2 chyba, że opóźnienie to będzie 

zawinione wyłącznie przez Zamawiającego i zostanie pisemnie potwierdzone przez 

Zamawiającego.  

b) za opóźnienie w usuwaniu awarii licząc od następnego dnia po upływie terminu 

przewidzianego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości 100,00 zł za każdy dzień 

opóźnienia.  
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c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 niniejszej umowy. 

2. Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia i żądania od Zamawiającego kary 

umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 umowy.  

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 

759 z późn. zm.) 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby 

trzecie bez jego zgody.  

3. Oferta Wykonawcy, SIWZ, są integralną częścią umowy. 

4. Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na 

podstawie art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie ww. 

postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.  

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących sytuacjach: 

a) zmiana ceny spowodowana zmianą obowiązujących stawek podatkowych, 

b) zmiana nazw, siedziby, numerów kont bankowych i innych danych identyfikacyjnych stron umowy, 

c) zmiana terminów określonych w § 2 niniejszej umowy.  Okoliczności mogące spowodować zmianę 

terminu: 

 działanie siły wyższej (np. klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, 

eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza 

zasięgiem i kontrolą Stron) 

6. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy rozstrzygane będą przez właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny, według prawa polskiego. 

7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

                                                                                                             

 ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY: 

1. Oferta Wykonawcy 

2. SIWZ 

   

 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY                                     WYKONAWCA   

                

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

                                 akceptuję postanowienia umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


