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   Załącznik  nr 5 do SIWZ  
 

UMOWA (wzór) 
 

do postępowania o zamówienie publiczne nr ZP/135/004/D/2012 
na dostawę wyposażenia dla Mobilnego Laboratorium Diagnostyki i Technologii 

Środowiska. 
 

 
Zawarta w dniu ______________ roku w Gdańsku 
pomiędzy: 
Politechniką Gdańską  
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12,  
Regon: 000001620    NIP: 584-020-35-93 
reprezentowaną przez działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej: 
________________________ 
 
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, 
oraz  
________________________ 
z siedzibą w _____________________________,  
zarejestrowaną w _____________________ pod nr ____________ 
NIP _______________, REGON _______________,  
reprezentowaną przez _______________________________ 

zwanym dalej Wykonawcą. 
 
W rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, została  

zawarta umowa następującej treści:  

 
§ 1 Ustalenia wstępne/oświadczenia 

1. Żadna ze stron nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby 
trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony. 

2. Do kontaktów w sprawach technicznych pomiędzy Stronami Umowy Zamawiający deleguje 
______________, tel. ______________, a Wykonawca: ______________tel. 
_______________ 

3.  Zmiana osób, o których mowa w ust.2, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 
Strony i nie wymaga podpisania pisemnego aneksu. 

 
§ 2 Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa __________________________dla  Mobilnego 
Laboratorium Diagnostyki i Technologii Środowiska zgodnie z opisem zawartym w rozdziale II 
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SIWZ oraz ofertą Wykonawcy z dnia _________ r., która stanowi integralną część niniejszej 
Umowy.  

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest transport wraz z rozładunkiem i wniesieniem przedmiotu 
zamówienia oraz ubezpieczenie  na całej trasie.  

3. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Wydział Chemiczny Politechniki 
Gdańskiej_______________________________ 

4. Zakup przedmiotu umowy jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 
 

§ 3 Termin realizacji 
1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1: do 28 dni od daty 

podpisania niniejszej Umowy. 
2. Realizacja zamówienia będzie uważana za zakończoną po dokonaniu odbioru przedmiotu 

zamówienia. 
3. Rozliczenie wykonania zamówienia nastąpi po podpisaniu bez zastrzeżeń Protokółu odbioru 

zamówienia przez przedstawicieli Stron występujących imiennie w niniejszej Umowie.  
 

§ 4 Cena i warunki płatności 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić z tytułu realizacji przedmiotu umowy cenę  

brutto: _________ PLN (słownie:  _____________________________________________). 

2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

3. Zapłata ceny nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, po podpisaniu bez zastrzeżeń 
Protokołu odbioru zamówienia i w ciągu 14 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowej 
faktury VAT. 

4. Konto bankowe Wykonawcy: ___________________________________  
                                                          ____________________________________. 
 
 

§ 5 Odpowiedzialność Stron Umowy 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne z następujących 
tytułów: 
a. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strona po której będą 

leżały przyczyny odstąpienia zobowiązana jest do zapłacenia drugiej Stronie kary umownej 
w wysokości 10 % ceny brutto określonej w §4 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Pzp.  

b. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu Umowy w 
wysokości 1% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczony od 
upływu terminu odbioru zamówienia, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. 

c. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w przystąpieniu do 
naprawy gwarancyjnej oraz za opóźnienie w usuwaniu awarii licząc od następnego dnia po 
upływie terminu przewidzianego w § 6 ust. 5 niniejszej umowy w wysokości 1% ceny 
umownej brutto za każdy dzień opóźnienia. 

2. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, dopuszczalne jest 
dochodzenie odszkodowania przenoszącego karę umowną na zasadach Kodeksu Cywilnego. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia z przysługującej Wykonawcy ceny naliczonych kar 
umownych. 
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4. Zamawiający może odstąpić od umowy bez konsekwencji określonych w ust. 1 lit. a w razie 
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach zgodnie z art. 145 ustawy Pzp. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania z pracownikami Zamawiającego w czasie 
realizacji dostawy.  

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie realizacji Umowy z 
przyczyn leżących po jego stronie. 

 
§ 6 Gwarancja 

1. Wykonawca udziela ……..miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot Umowy, liczonej od 
daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.  

2. Do przedmiotu zamówienia musi być dołączona karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi w 
języku polskim lub angielskim w wersji papierowej – 1 egzemplarz (z prawem Zamawiającego 
do jej kopiowania wyłącznie na potrzeby własne). 

3. W przypadkach związanych z koniecznością wymiany wadliwej części przedmiotu Umowy 
obowiązuje forma pisemna. 

4. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z dokumentu gwarancyjnego oraz z tytułu 
rękojmi za wady. 

5. W ramach okresu gwarancyjnego: 

 czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 72 godziny w 
dniach roboczych,  liczonych od daty i godziny zgłoszenia usterki, 

 czas usuwania awarii nie może być dłuższy niż 20 dni liczone w dniach roboczych od 
daty i godziny przystąpienia do usuwania awarii.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia wykazującego wady fizyczne na inne, 
tego samego typu o tych samych parametrach technicznych w przypadkach: 

 Niewykonania naprawy w ciągu 30 dni licząc od pierwszego dnia przystąpienia do 
naprawy licząc w dniach roboczych 

 Gdy po trzech naprawach gwarancyjnych urządzenie będzie nadal wykazywało te 
same wady fizyczne uniemożliwiające jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem.  

 
§ 7 Zmiana postanowień Umowy 

 
1. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej Umowy 
następujących aneksów:  
a. aneks terminowy - dopuszczający zmianę terminu wykonania zamówienia. Zamawiający na 

pisemny wniosek Wykonawcy, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza wydłużenie 
terminu wykonania zamówienia o 14 dni – aneksem;  

b. aneks aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy, zmianę adresu, formy 
prawnej itp.; 

c. aneks cenowy - dopuszczający obniżenie ceny za dany przedmiot zamówienia. 
Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza 
obniżenie ceny ofertowej spowodowanej np. korzystnymi zmianami kursu waluty albo 
zmianę ceny w przypadku zmiany stawki i wysokości należnego podatku VAT.  
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§ 8 Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie powstałe na gruncie tej Umowy spory Strony będą się starały rozwiązać w sposób 
polubowny. Gdyby to okazało się niemożliwe, spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy 
rzeczowo Sąd  w Gdańsku. 

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. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg postanowień § 
7 Umowy. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

5. Integralną częścią niniejszej Umowy są: oferta Wykonawcy i Protokół odbioru zamówienia, 
podpisany przez reprezentantów obu Stron oraz SIWZ. 

 
 
 
 

Wykonawca:        Zamawiający: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 


