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Załącznik nr 8 do SIWZ 
 
Nr postępowania: ZP/281/019/D/11  
 

WZÓR UMOWY  
zawarta w dniu  ………     2011 
pomiędzy:  
Politechniką Gdańską, Wydziałem Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej z siedzibą w Gdańsku, 
ul. Narutowicza 11/12  
reprezentowaną przez:  
………………………………………………………………………………………………………………………, 
działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej  

zwaną dalej "Zamawiającym"  
oraz  
reprezentowanym przez:  

 ……………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawc ą”,  

który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę mebli wraz z montaŜem i transportem dla Politechniki 
Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej,  ZP /    /019/D/11.  

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa mebli wraz z montaŜem i transportem dla Politechniki 
Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, 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. Oferowany meble są fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej 
eksploatacji i nie są przedmiotem praw osób trzecich.  

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w 
miejsce wskazane przez Zamawiającego  

 
§ 2 

WARUNKI UMOWY I WARUNKI PŁATNO ŚCI 
 

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:  

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

2. PowyŜsze wynagrodzenie obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu  
i sposobu realizacji przedmiotu umowy.  

3. Podstawą zapłaty, za wykonanie przedmiotu zamówienia, będzie faktura przedłoŜona przez 
Wykonawcę po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiot Umowy bez zastrzeŜeń. Na fakturze 
powinna być wyszczególniona cena netto, podatek VAT i wartość brutto dostawy.  

4. Odbiór dostaw musi być potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym zgodnie z załącznikiem nr 
6. 

5. Zapłata za realizację zamówienia zostanie dokonana przelewem w ciągu 21 dni od daty 
wystawienia faktury z konta Zamawiającego……………………………………………………………. 

6. Fakturę naleŜy wystawić na adres: Politechnik Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki 
Stosowanej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. 

 
§ 3 

WARUNKI WYKONANIA UMOWY 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w terminie………………………….. 
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2. Kompletny przedmiot Umowy powinien zostać dostarczony przez Wykonawcę na adres: 
Politechnik Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej , ul. Gabriela 
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. 

3. Termin wykonania Umowy uznaje się za dotrzymany, jeŜeli przed upływam ustalonego w 
niniejszej Umowie terminu, Wykonawca dostarczył przedmiot Umowy do miejsc wskazanego w 
pkt 2. 

4. Dostawa moŜe być dostarczona do wskazanego w pkt 2 miejsca odbioru wyłącznie w dni robocze 
tygodnia, w godzinach 800 – 1500. 

 
§ 4 

WARUNKI REALIZACJI I GWARANCJA 
 

1. Wykonawca udziela………miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. 
2. W czasie kresu gwarancji dostarczone meble będą naprawiane lub wymieniane na wolne od. 
3. Roszczenia z tytułu gwarancji zgłaszane będą w postaci protokołu reklamacyjnego w terminie nie 

dłuŜszym niŜ 21 dni od daty wykrycia wady. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad maksymalnie w terminie 7 dni od otrzymania 

zgłoszenia reklamacyjnego. 
5. W przypadku, gdy wada mebla objęta jest warunkami gwarancji koszt transportu do siedziby 

Zamawiającego ponosi Wykonawca. 
6. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z gwarancji niezaleŜne od uprawnień 

przysługujących z tytułu rękojmi. 
 

§ 5 
KARY 

 
Strony ustalają następujące kary umowne:  

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  

1. Za opóźnienie w realizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% ceny brutto  
określonej w umowie, za kaŜdy dzień opóźnienia, począwszy od pierwszego dnia po upływie 
terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia realizacji włącznie.  
JeŜeli opóźnienie będzie trwało dłuŜej niŜ 14 dni, kary umownej w wysokości 0,4% wartości brutto 
nie dostarczonych materiałów za kaŜdy dzień opóźnienia.  
JeŜeli opóźnienie będzie trwało dłuŜej niŜ 30 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w 
trybie natychmiastowym z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy.  
Kara umowna zostanie potrącona przez Zamawiającego z naleŜności do zapłaty wynikającej z 
faktury Wykonawcy.  

2. Za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na nowy, wolny od wad w wysokości 0,1% ceny brutto 
określonej w umowie za kaŜdy dzień opóźnienia, począwszy od pierwszego dnia po upływie 
terminu wymiany towaru do dnia wymiany włącznie.  

3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto.  

Zamawiający zapłaci Wykonawcy  

1. Karę umowną za odstąpienie od umowy 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. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienia w zapłacie naleŜności, liczone 
od dnia następnego po upływie terminu płatności do dnia zapłaty faktury włącznie.  

 
§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe Zamawiający przewidział moŜliwość 
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. 
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust.1 podlega uniewaŜnieniu.  

2. 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.  

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



 26 

4. Strony wiąŜą inne warunki i postanowienia zawarte w ofercie z dnia…………..i Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia z dnia ………………………… 

5. Wszelkie uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej.  
6. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla kaŜdej ze stron.  

 
Załączniki do umowy:  
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia ………………………  
2. Oferta z dnia ………. złoŜona przez Wykonawcę.  
 

WYKONAWCA                                                                          ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 


