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Załącznik nr 5B do SIWZ 
WZÓR 

UMOWA 
                          
Nr postępowania: ZP 245/019/D/11 
 
zawarta w dniu ................... w Gdańsku pomiędzy: 
Politechniką Gdańską - Wydziałem Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej  
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 
reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora przez: 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
oraz: 
……………………………………..………………………………………………………….. 
………………………………………………..……………………………………………….. 
                                               (pełna nazwa Wykonawcy wraz z adresem) 
 
Regon  ……………………..      NIP   ……………………..      PESEL  …………………….. 
KRS/Ewidencja Dział Gospodarczej  …………………….. 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………..…………………………………………………… 
zwanym dalej  „Wykonawcą”, 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 2007 r. Nr 223, poz. 1655 tekst 
jednolity). 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych w roku ………., wolnych 

od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie będących przedmiotem praw 
osób trzecich 3500 opakowań puzzli, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z 
dnia .........  oraz ofertą z dnia ........ złoŜoną przez Wykonawcę, stanowiącymi załączniki do 
niniejszej umowy i będącymi jej integralną częścią. 

 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje równieŜ transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 
 
3. 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. 

 
§ 2 

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY 
 

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi do czterech tygodni od daty podpisania umowy. 
 
2. Miejsce dostawy przedmiotu umowy:  

Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, 80-233 Gdańsk   
ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny, 103. 
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3. Dostawa powinna nastąpić w terminie uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym. 

 
§ 3 

WARUNKI REALIZACJI I GWARANCJA 
 
1. Projekt  grafiki i kolorystyka określone są w załączniku nr 1 do umowy. 
 
2. Dostawę uwaŜa się za zrealizowaną jeŜeli zostanie odebrana protokołem zdawczo-odbiorczym 

podpisanym przez obie strony, w terminie określonym w § 2 ust. 1  niniejszej umowy.  Koszty 
przewozu i ubezpieczenia przedmiotu umowy do czasu jego przekazania Zamawiającemu ponosi 
Wykonawca. 

 
3. Dostawa musi nastąpić w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1430 po telefonicznym 

zgłoszeniu dnia poprzedniego. 
 
4. Nazwa, parametry techniczne oraz cena przedmiotu umowy, dostarczonego do Zamawiającego 

musi być zgodna z ofertą, będącą integralną częścią umowy. 
 
5. Odbioru przedmiotu umowy pod względem jakościowym, ilościowym oraz zgodności z ofertą 

dokonają upowaŜnione przez Zamawiającego osoby:  ……………………………………. 
Osobą upowaŜnioną do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych z wykonaniem 
umowy jest ……………………………………… .  
O kaŜdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się 
wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciąŜają stronę 
zobowiązaną. 

 
6. Zamawiający nie zapewnia pracowników fizycznych ani Ŝadnych środków transportu ręcznego. 

Wykonawca powinien wnieść koszulki do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia na 
własny koszt. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w 
trakcie transportu i rozładunku, będącego w gestii Wykonawcy.  

 
7. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonych artykułów z przedmiotem zamówienia 

dostarczony artykuł nie zostanie odebrany.  
 

8. JeŜeli Zamawiający przy odbiorze przedmiotu zamówienia 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. Wykonawca udziela: ….. m - cy gwarancji na oferowane puzzle. 
  
11. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z dokumentu gwarancyjnego   niezaleŜnie 

od uprawnień z tytułu rękojmi. 
§ 4 

WYNAGRODZENIE 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą z dnia .................. złoŜoną przez Wykonawcę, 
stanowiącą załącznik do umowy i będącą jej integralną częścią, ustala się wynagrodzenie w 
kwocie: 
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netto: ……………………………. zł 
słownie złotych: (……………………………….……… )  
+ podatek VAT …………………………………….….  zł 
słownie złotych: (………………………………….…… )  
tj. brutto: ……………………………. zł 
słownie złotych: (……………………………………….) 
 
PowyŜsze wynagrodzenie obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu  
i sposobu realizacji przedmiotu umowy.  

§ 5 
FINANSOWANIE 

 
1. Zamawiający zabezpieczy sfinansowanie dostawy przedmiotu umowy. 
 
2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za zrealizowanie przedmiotu umowy będzie 

podpisany przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy (bez stwierdzonych wad i braków w 
dostawie). 

 
3. Fakturę naleŜy wystawić na: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki 

Stosowanej, 80-233 Gdańsk ul. Narutowicza 11/12. NIP 584-020-35-93.  
 
4. Zapłata naleŜności za fakturę będzie płatna przelewem w ciągu 21 dni od daty jej wystawienia,  

z konta Zamawiającego:…………...…...…………………………………………………………………… 
      na konto Wykonawcy: ……………………..……………........................................................................ 
 
5. Za dzień zapłaty uwaŜać się będzie dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 

 
§6 

KARY  UMOWNE 
 
1. Strony ustalają następujące kary umowne: 
 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

− Za opóźnienie w realizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 100 zł za kaŜdy dzień opóźnienia, 
począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia realizacji 
włącznie. 
Kara umowna moŜe zostać potrącona przez Zamawiającego z naleŜności do zapłaty wynikającej 
z faktury Wykonawcy. 
 

− Za opóźnienie w wymianie towaru wadliwego na nowy, wolny od wad w wysokości  
100 zł za kaŜdy dzień opóźnienia, począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu wymiany 
towaru do dnia wymiany włącznie. 

 
− Za opóźnienie w przystąpieniu lub dokonaniu naprawy gwarancyjnej na warunkach 

zaakceptowanych przez Wykonawcę w ofercie 50 zł za kaŜdy dzień opóźnienia, począwszy od 
pierwszego dnia po upływie terminu do dnia przystąpienia lub dokonania naprawy gwarancyjnej 
włącznie. 

 
− Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.  
 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
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− karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zaleŜnych od 
Zamawiającego - z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

 

2. W przypadku powstania szkody przewyŜszającej wysokość kar umownych, strony zastrzegają 
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu 
Cywilnego z zastrzeŜeniem art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie naleŜności za fakturę, 

liczone od dnia następnego po upływie terminu płatności do dnia zapłaty faktury włącznie. 
 

§ 7 
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują przepisy Kodeksu 

Cywilnego, jeŜeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej a 
ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane wg prawa polskiego przez Sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

 

2. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 
osoby trzecie bez jego zgody. 

 

3. Strony wiąŜą inne warunki i postanowienia zawarte w ofercie z dnia ..............  
i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszelkie uzupełnienia w treści umowy wymagają 
formy pisemnej. 

 
4. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla kaŜdej ze stron. 
 
5. Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych Wykonawcy, 

związanych z realizowanym Projektem. 
 

Załączniki do umowy: 
 
1. Kolorystyka i projekt grafiki. 
2. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
4. Oferta z dnia .............. złoŜona przez Wykonawcę. 
 
* niepotrzebne skreślić 
 

             WYKONAWCA                                                             ZAMAWIAJĄCY 
 
 
……………………………………..                                   ………………………………….. 
 

Akceptacja tre ści umowy odbywa si ę przez zło Ŝenie stosownego o świadczenia na formularzu 
oferty.  


