
 

 

PO LITECHN IK A 

GD AŃS KA  
  

 

1 

 

ZP/24/014/D/12        Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

UMOWA DOSTAWY 
 

zawarta w dniu ………………….. w Gdańsku  

pomiędzy:  

 

Politechniką Gdańską, Wydział Elektrotechniki i Automatyki 

 z siedzibą w Gdańsku 80-233, ul. G. Narutowicza 11/12, 

NIP 584-020-35-93, REGON 000001620, 

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

Profesora Kazimierza Jakubiuka – Dziekana Wydziału, 
a ……………………………………………………….... 

z siedzibą w ……………………………………………. 

NIP: ……………………., REGON …………………….  

wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ……………………….. 

pod nr ……., zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………… 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych artykułów promujących projekt pod 

nazwą „Laboratorium innowacyjnych technologii elektroenergetycznych i integracji 

odnawialnych źródeł energii – LINTE^2”. 

2. W zakres dostawy, o której mowa w ust. 1, wchodzą następujące artykuły: 

1) Zestaw do ładowania urządzeń mobilnych – 200 sztuk 

2) Tuba mosiężna – 1 sztuka 

3) Papier czerpany formatu A3 – 2 sztuki 

4) Torba reklamowa – 300 sztuk 

5) Hełm budowlany ochronny – 10 sztuk. 

3. Przedmiot umowy jest zgodny z opisem przedstawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) oraz Ofertą wykonawcy, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy 

i będącymi jej integralną częścią. 

§ 2 TERMIN I WARUNKI WYKONANIA UMOWY 

4. Terminem wykonania Umowy jest .……………………. 

5. Wykonanie Umowy polega na dostawie wszystkich zamówionych artykułów do siedziby 

Zamawiającego. 
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6. Wykonawca zrealizuje dostawę po wcześniejszym (telefonicznym, faxowym bądź mailowym) 

uzgodnieniu terminu i dokładnego miejsca z upoważnionymi pracownikami Zamawiającego. 

7. Odbioru zamówionych artykułów będą dokonywali pracownicy Zamawiającego. Odbiór nastąpi 

w siedzibie Zamawiającego.  

8. Potwierdzenie odbioru artykułów nastąpi poprzez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego 

(stanowiącego podstawę do wystawienia faktury) przez upoważnionych pracowników 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

9. Podczas odbioru sprawdzana będzie ilość dostarczonych artykułów oraz czy odpowiadają one 

przedmiotowi zamówienia i spełniają wymogi określone w SIWZ. 

10. Koszty: przewozu artykułów, ich opakowania, ubezpieczenia na czas przewozu oraz wniesienia 

do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

11. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonych artykułów z wymogami określonymi 

w SIWZ, nie zostaną one odebrane. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru 

zgodnego z SIWZ oraz ofertą w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia takiego faktu przez 

Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z ponownym dostarczeniem towaru ponosi 

Wykonawca. 

12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu 

i rozładunku, będącego w gestii Wykonawcy. 

13. W razie stwierdzenia wad dostarczonych artykułów w ciągu 7 dni od terminu dostawy, 

Zamawiający złoży reklamację u Wykonawcy, który w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia ich 

zgłoszenia, wymieni wadliwe artykuły na nowe i wolne od wad. Koszty reklamacji ilościowych 

i jakościowych przedmiotu umowy pokrywa Wykonawca. 

14. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone artykuły promocyjne na okres co najmniej 

6 miesięcy, licząc od dnia dostawy. Gwarancja Wykonawcy nie może ograniczać gwarancji 

producenta. 

15. Wszystkie koszty związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca. 

§ 3 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie Umowy, zwane dalej „wynagrodzeniem umownym 

brutto”, w wysokości ……………………………. złotych (słownie ……….…………………….  

złote …./100). Wynagrodzenie umowne brutto obejmuje podatek od towarów i usług.  

2. Ustalone wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest zgodne ze złożoną ofertą i obejmuje 

wszystkie elementy wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu umowy, określonych 

w SIWZ. 

3. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy. 
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4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na następujące konto Wykonawcy: 

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

5. Wynagrodzenie będzie wypłacone w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

6. Fakturę VAT należy wystawić na Politechnikę Gdańską, Wydział Elektrotechniki i Automatyki 

i dostarczyć do Biura Projektu LINTE^2. 

7. W przypadku opóźnień w zapłacie faktur przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do 

dochodzenia od Zamawiającego zapłaty ustawowych odsetek.  

§ 5 KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1; 

b) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy – w wysokości 3% wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 3 ust.1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia, w 

którym miała nastąpić dostawa do dnia dostawy włącznie; 

c) za opóźnienie w wymianie zareklamowanych artykułów - w wysokości 1% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 3 ust.1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego 

dnia, w którym miała nastąpić dostawa do dnia dostawy włącznie. 

d) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie 3 dni od upływu terminu ustalonego w 

umowie - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1 umowy. 

W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego 

terminu. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  

z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ceny umownej brutto z § 3 ust.1.  

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

dochodzenie odszkodowania przenoszącego karę umowną na zasadach Kodeksu Cywilnego.  

5. 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 faxem lub drogą elektroniczną  

i potwierdza pisemnie (listem poleconym). 
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§ 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, może nastąpić tylko w trybie przewidzianym w art. 144 ust.1 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania istotnych zmian w zawartej umowie w 

sprawie niniejszego zamówienia publicznego,  

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

na osoby trzecie bez jego zgody. 

4. Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń z jakimi osoby 

trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem przez niego z praw 

należących do osób trzecich, a w szczególności z praw autorskich, patentów, wzorów 

użytkowych, wzorów zdobniczych, wzorów przemysłowych lub znaków towarowych, jeżeli 

normalne używanie przedmiotu umowy wymaga korzystania z tych praw. 

5. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ są integralnymi częściami umowy. 

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 

113, poz. 759 z późn. zm.) oraz kodeksu cywilnego. 

7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

8. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 
 

 

W imieniu Wykonawcy: 

 

 

 

………………………………………………… 

(data, podpis) 

W imieniu Zamawiającego 

 

 

 

………………………………………………… 

(data, podpis) 
 
 

 

Załączniki do umowy: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

2. Oferta wykonawcy 

3. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego 


