
 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego  

na lata 2007-2013 

Załącznik nr 4 do SIWZ 
ZP/37/014/D/12 

UMOWA nr  (wzór) 

zawarta w dniu ……………… w Gdańsku pomiędzy: 

Politechniką Gdańską, Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. Gabriela 

Narutowicza 11/12, Regon: 000001620, NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną przez: 

Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki prof. dr hab. inż. Kazimierza Jakubiuka działającego na 

podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej, 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 

a firmą ……………………………………………………………………………………………………………..…….. 

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

z siedzibą w ......................................................................................................................................................,  

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

reprezentowaną przez: 

zwaną dalej WYKONAWCĄ, 

który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę stanowisk i elementów do budowy stanowisk dla Wydziału Elektrotechniki 

i Automatyki Politechniki Gdańskiej w ramach projektu Modernizacja i Rozbudowa Laboratoriów Wydziału 

Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku – Infrastruktura edukacyjna i naukowo 

dydaktyczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-

2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest dostawa ................................. zgodnie z opisem szczegółowym przedstawionym 

w formularzu rzeczowo – cenowym załącznik nr ............do SIWZ, specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia oraz ofertą Wykonawcy stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy i będącymi jej integralną 

częścią. 

§ 2 

Wartość umowy i warunki płatności 

1. Cena określona w umowie (łącznie cena netto + VAT) obejmuje całkowitą należność, jaką 

ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest zapłacić za przedmiot umowy. 

2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić z tytułu realizacji przedmiotu umowy kwotę  

brutto: .......................... (słownie: ...........................................................................................................), 

tj, określoną w ofercie WYKONAWCY z dnia ................................... . 

3. Podstawą zapłaty będzie faktura przedłożona przez WYKONAWCĘ po dokonaniu protokolarnego odbioru 

przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Na fakturze powinna być wyszczególniona wartość netto, podatek 

VAT i wartość brutto przedmiotu umowy zgodnie z formularzem rzeczowo – cenowym. 

4. Odbiór dostawy musi być potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym. 

5. Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego 

z konta Zamawiającego …………………………………………………………………… na konto Wykonawcy 

…………………………………………………………………… 

6. Za opóźnienie w zapłacie należności za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe. 

  



 

Strona 2 z 3 

§ 3 

Warunki wykonania umowy 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy, do dnia………………….…….. 

2. Kompletny przedmiot umowy powinien zostać dostarczony przez WYKONAWCĘ na adres: Politechnika 

Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, .......................................................... 

3. Termin wykonania umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem ustalonego w niniejszej 

umowie terminu WYKONAWCA dostarczył przedmiot umowy do miejsca wskazanego w pkt.2.  

4. Dostawa może być dostarczona do wskazanego w pkt. 2 miejsca odbioru wyłącznie w dni robocze 

tygodnia, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8
00

-15
00

 . 

§ 4 

Warunki gwarancji 

1. WYKONAWCA udziela: 

- …. miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy liczonej od daty dostawy potwierdzonej protokółem 

zdawczo odbiorczym. 

2. W przypadku wystąpienia awarii w okresie, o którym mowa w ust. 1 ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do 

niezwłocznego zawiadomienia WYKONAWCĘ o zaistniałej sytuacji. 

3. W ramach okresu gwarancyjnego dotyczącego przedmiotu umowy: 

 czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki, 

 w przypadku usterki wymagającej naprawy sprzętu poza granicami Polski czas naprawy nie może być 

dłuższy niż 30 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki, 

 wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji ZAMAWIAJĄCY będzie zgłaszać faksem na 

nr .................................... do siedziby WYKONAWCY. W przypadku zmiany numeru telefonu lub 

siedziby WYKONAWCA ma obowiązek powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO z 7-dniowym wyprzedzeniem. 

4. WYKONAWCA zobowiązuje się do wymiany urządzeń i wyrobów wykazujących wady fizyczne na nowe 

lub wolne od wad tego samego typu i o tych samych lub wyższych parametrach technicznych, gdy po 

trzech naprawach gwarancyjnych urządzenie bądź wyrób nadal będzie wykazywało wady fizyczne 

uniemożliwiające jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem. 

5. Czas naprawy wyłączony będzie z okresu gwarancyjnego. 

6. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady oraz uszkodzenia 

powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania oraz koszt przesyłki uszkodzonego 

sprzętu do i od miejsca naprawy. 

§ 5 

Kary umowne 

1. W przypadku niedotrzymania terminu umownego WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 

0,1% ceny brutto określonej w umowie za każdy dzień opóźnienia, jednak do kwoty nie większej niż 10% 

wartości umowy brutto. 

2. Za nieterminowe usuwanie usterek WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% ceny 

umownej brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od upłynięcia terminu wyznaczonego na usunięcie 

usterek w §4 niniejszej umowy, jednak do kwoty nie większej niż 10% wartości umowy brutto. 

3. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy bez konsekwencji określonych w ust. 4 w przypadku 

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

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może 

nastąpić w ciągu 30 dni od powzięcia przez ZAMAWIAJĄCEGO wiadomości o istnieniu tego typu 

okoliczności. WYKONAWCY przysługiwałoby wówczas wynagrodzenie za faktycznie wykonaną część 

umowy. 
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4. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 3, za odstąpienie od niniejszej umowy przez jedną ze 

stron, strona z winy, której doszło do tego odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 

5% ceny umownej brutto. 

5. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie 14 dni od upływu terminu ustalonego 

w umowie, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. 

WYKONAWCA w tym przypadku zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% ceny 

umownej brutto przedmiotu umowy. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastosowanej 

kary umownej na zasadach ogólnych, jednak do kwoty nie większej niż 100% wartości zamówienia 

brutto. 

§ 6 

Pozostałe warunki wykonania dostawy 

1. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy,  
ZAMAWIAJĄCY wyznacza: ……………..……………………………… tel.: ………. , E-Mail:………………... 
a WYKONAWCA wyznacza: ............................................................. tel.: ............. , E-Mail:……….……... . 
O  każdej  zmianie  wyznaczonych  osób ZAMAWIAJĄCY i  WYKONAWCA niezwłocznie powiadomią się 
wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę zobowiązaną.  

2. WYKONAWCA nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na 

podstawie art. 24 Ustawy - Prawo zamówień publicznych są wykluczone z ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie ww. postanowień stanowi podstawę odstąpienia od 

umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

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

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej 

zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił 

warunki takiej zmiany. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W razie sporu wynikłego z niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCY przed wystąpieniem do sądu, obowiązany 

jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

5. W sprawach spornych właściwym będzie Sąd w Gdańsku. 

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 


