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UMOWA(projekt) 

do postępowania o zamówienie publiczne nr ZP-205/022/U/2011 

na  opracowanie i uzgodnienie projektów wykonawczych przyłączy światłowodowych do sieci TASK w 

kanalizacji obcej  
 

 

 

Zawarta w dniu ______________ roku w Gdańsku 

pomiędzy: 

Politechniką Gdańską – Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej 

z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12,  

Regon: 000001620    NIP: 584-020-35-93 

reprezentowaną przez  

_____________________________________________________________________ 
 

zwaną dalej Zamawiającym, 

 

oraz  

________________________ 

z siedzibą w _____________________________,  

zarejestrowaną w _____________________ pod nr ____________ 

 NIP ___________, REGON __________,  

reprezentowaną przez _______________________________ 

zwanym dalej Wykonawcą, który został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej 

„ustawą Pzp”. 

 

 

§ 1 Ustalenia wstępne/oświadczenia 

1. Zamawiający oświadcza, że przed udzieleniem niniejszego zamówienia publicznego spełnił wymagania 

ustawy Pzp. Podpisanie niniejszej Umowy następuje po przeprowadzonym postępowaniu w trybie 

przetargu nieograniczonego. 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz oferta Wykonawcy z dnia __________ są 

integralną częścią niniejszej Umowy. 

3. Do kontaktów w sprawach technicznych pomiędzy Stronami Umowy Zamawiający deleguje 

______________tel. _______________,  a Wykonawca: ______________tel. _______________ 

4. O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się 

wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę zobowiązaną.  

5. Adresem właściwym do doręczeń i korespondencji po podpisaniu Umowy będzie: 

a) u Zamawiającego (korespondencja): Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne TASK,  

ul.  Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk;  

(doręczenia i poczta kurierska) Politechnika Gdańska ul.  Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, 

Centrum Informatyczne TASK, nowy budynek Wydziału ETI, IIIp, (Sekretariat tel. 58 347 24 11);  

b) u Wykonawcy:______________________. 

 

 

§ 2 Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest opracowanie i uzgodnienie projektów wykonawczych przyłączy 

światłowodowych do sieci TASK w kanalizacji obcej, w relacjach wyszczególnionych w SIWZ, zgodnie 

ze szczegółową specyfikacją techniczną stanowiącą zał. nr _ do SIWZ oraz ofertą Wykonawcy z dnia 

_________ r., co stanowi integralną część niniejszej Umowy.  

2.Zakres prac do wykonania obejmuje przygotowanie i dostarczenie projektów wykonawczych na dostęp do 

obcej kanalizacji teletechnicznej, w oparciu o wymagania techniczne TP S.A., w następujących relacjach: 
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1) Gdynia, Jana z Kolna – Wiśniewskiego / Estakada,  

2) Gdynia, Wiśniewskiego / Kontenerowa – Benisławskiego,  

3) Gdańsk, Piastowska 11 – Bażyńskiego 1 (UG),   

4) Gdańsk, Wyspiańskiego 9 – Legionów 30,   

5) Gdańsk, Legionów 30 – Rzeczpospolitej / Bajana 

6)  Gdynia, Zwycięstwa 96/98 (PPNT) – Świętojańska 122,  

7) Gdynia, Władysława IV 32 – Świętojańska 122,  

8) Gdynia, Tetmajera 65 (ZSB) – Legionów 27 (IIILO). 

3.W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca przekazuje na rzecz Zamawiającego wszelkie prawa 

autorskie majątkowe do wykonanych opracowań bez dodatkowego wynagrodzenia. Z dniem przekazania 

dzieła, Zamawiający staje się właścicielem opracowań i nabywa do nich autorskie prawa majątkowe w 

takim zakresie, że może zastosować projekty bez dodatkowego wynagrodzenia, do przeprowadzenia 

postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót objętych przedmiotem 

w/w opracowań. Opracowania te zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego jako części 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 3 Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą z dnia .................. złożoną przez Wykonawcę i 

będącą integralną częścią niniejszej umowy, ustala się wynagrodzenie w kwocie:  

brutto: ……………………………. zł słownie złotych: (……………………………….……… ) w tym 

podatek VAT ……………………………. zł słownie złotych: (………………………………….……)  

Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu  

przygotowania wszystkich projektów stanowiących przedmiotu umowy.  

2. Podstawą do zapłaty za realizację zamówienia będzie przyjęcie bez zastrzeżeń dokumentacji 

projektowej dla wszystkich relacji i złożenie podpisu na protokóle zdawczo-odbiorczym przez osobę 

upoważnioną przez Zamawiającego. 

3. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych (PLN).  

4. Faktury VAT będą płatne przelewem w terminie  30 dni od dnia ich otrzymania. Za dzień zapłaty 

uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. W przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących 

wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot niniejszej 

umowy, której strony nie mogły przewidzieć w momencie podpisania umowy Zamawiający dopuszcza 

możliwość odpowiedniej zmiany w tym zakresie.  

6. Stawka podatku VAT jest zgodna z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. 

U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami).  

 

§5 Termin realizacji 

1. Termin wykonania wszystkich projektów  stanowiących przedmiot umowy: 28 dni od dnia zawarcia 

umowy.  

 

§6 Kary umowne 

1. Strony ustalają następujące kary umowne:  

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

 za opóźnienie w realizowaniu zamówienia w wysokości 10 zł za każdy dzień opóźnienia, 

począwszy od pierwszego dnia po upływie uzgodnionego terminu realizacji do dnia podpisania 

protokółu zdawczo-odbiorczego włącznie.  

 za opóźnienie w uzupełnieniu lub poprawieniu zakwestionowanej dokumentacji projektowej  

w wysokości 10 zł za każdy dzień opóźnienia, począwszy od  pierwszego dnia po upływie 

terminu wykonania poprawek (14 dni).  
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 za odstąpienie od  umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn  leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonej w § 3 ust. 1.  

Zamawiający zapłaci Wykonawcy  

 karę umowną za odstąpienie od  umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn  leżących po 

stronie Zamawiającego −  z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ust.1 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) Prawo zamówień 

publicznych  −  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.  

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar z przysługującego mu wynagrodzenia. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy bez konsekwencji określonych w ust. 1  w przypadku zaistnienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zgodnie z art. 145 ustawy Pzp. 

4. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, dopuszczalne jest dochodzenie 

odszkodowania przenoszącego karę umowną na zasadach Kodeksu Cywilnego. 

 

§7 Rozwiązanie umowy 

1. 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. 

2. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, 

w przypadku nienależytego wywiązywania się z warunków umowy przez Wykonawcę oraz gdy 

Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub upadłości. O rozwiązaniu umowy Zamawiający 

informuje Wykonawcę faksem lub drogą elektroniczną i potwierdza pisemnie (listem poleconym). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku rażących naruszeń 

postanowień umowy, w szczególności jeżeli Wykonawca zrealizuje zamówienie z opóźnieniem 

większym niż 14 dni roboczych. Wyjątek stanowią udokumentowane sytuacje losowe, których strony 

nie mogły przewidzieć. 

 

§8 Postanowienia końcowe  

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem sytuacji o której mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują przepisy Kodeksu 

Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 

2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) nie stanowią inaczej a ewentualne spory między stronami będą 

rozstrzygane wg prawa polskiego przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

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

osoby trzecie bez jego pisemnej zgody. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej. 

5. Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Załączniki do Umowy: 

Formularz protokółu zdawczo-odbiorczego – Załącznik nr 1 

  

 

Zamawiający:        Wykonawca: 
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 Załącznik nr 1 

do Umowy ZP-205/022/U/2011 

 
 

 

 

Protokół zdawczo odbiorczy do umowy nr............ z dnia ................. 

 
Wykonawca .................................................................................... przekazuje do odbioru dokumentację 

projektową wykonaną zgodnie z zamówieniem dla relacji wymienionych w poniższej tabeli 
 

 
relacja 

długość relacji 
od  do 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

____________, dnia __________2011 r. 

 

 

 

 ........................................................................................................ 
 Podpis osoby  uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego 

 

 
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca wykonał zamówione projekty w terminie, ich ceny nie 

przekraczają kwot wynikających  z oferty Wykonawcy. Zamawiający nie wnosi żadnych zastrzeżeń do 

dostarczonej dokumentacji projektowej.  

 

____________, dnia __________2011 r. 

 

 

 

 ........................................................................................................ 
 Podpis osoby  uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego 

 
 

 


