
POLITECHNIKA GDAŃSKA 

Centrum Morskich Technologii Militarnych 

ul. Sobieskiego 7 

80-233 Gdańsk 

Gdańsk, 11.09.2012 

L.dz.: 555/071/2011            

           

 

ZMIANA SIWZ 

 

Dotyczy: zmiany SIWZ - CRZP/322/071/D/12 na dostawę urządzeń pomiarowych dla Centrum 

Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 Zamawiający wprowadza zmiany do SIWZ. 

 

1. W Załączniku 4 do SIWZ 

Przed zmianą: 

(…) 

  

§ 6 

WARUNKI GWARANCJI 

1. Wykonawca udziela ……...... miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia liczonej od 

daty odbioru przedmiotu umowy. 

 W ramach okresu gwarancyjnego dotyczącego dostarczonego urządzenia: 

 czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 48 godzin 

licząc  dni robocze od daty i godziny zgłoszenia usterki, 

 czas usuwania usterki nie może być dłuższy niż 14 dni licząc dni robocze od daty i 

godziny przystąpienia do usuwania usterki. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzeń wykazujących wady fizyczne na nowe 

tego samego typu i o tych samych parametrach technicznych w przypadkach: 

 gdy nie wykona naprawy w ciągu 14 dni licząc od pierwszego dnia przystąpienia do 

naprawy licząc dni robocze od daty i godziny zgłoszenia usterki 

 gdy po trzech naprawach gwarancyjnych urządzenie nadal będzie wykazywało wady 

fizyczne uniemożliwiające jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem. 

.  

 (…) 

 

Po zmianie: 

(…) 

 § 6 

WARUNKI GWARANCJI 

1. Wykonawca udziela ……...... miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia liczonej od daty 

odbioru przedmiotu umowy. 

 W ramach okresu gwarancyjnego dotyczącego dostarczonego urządzenia: 

 czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 48 godzin 

licząc  dni robocze od daty i godziny zgłoszenia usterki, 



 czas usuwania usterki nie może być dłuższy niż 30 dni licząc dni robocze od daty i 

godziny przystąpienia do usuwania usterki. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzeń wykazujących wady fizyczne na nowe 

tego samego typu i o tych samych parametrach technicznych w przypadkach: 

 gdy nie wykona naprawy w ciągu 30 dni licząc od pierwszego dnia przystąpienia do 

naprawy licząc dni robocze od daty i godziny zgłoszenia usterki 

 gdy po trzech naprawach gwarancyjnych urządzenie nadal będzie wykazywało wady 

fizyczne uniemożliwiające jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem. 

.  

 (…) 

 

 

W związku ze zmiana SIWZ z dnia 11.09.2012r. Zamawiający załącza poniżej nowy Załącznik 4 do 

SIWZ. 

Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe 

postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4 do 
SIWZ 

 

Nr postępowania: CRZP/322/071/D/12 

Umowa 

nr........../U/071/12 

 

(WZÓR) 

 

zawarta w dniu  ........................ 2012 roku w Gdańsku pomiędzy: 

Politechniką Gdańską Centrum Morskich Technologii Militarnych 

80-216 Gdańsk ul. Sobieskiego 7 

Regon: 000001620  NIP: 584-020-35-93  

reprezentowaną , na podstawie pełnomocnictwa rektora przez: 

inż. Andrzeja Ogonowskiego – Dyrektora Centrum Morskich Technologii Militarnych  

zwaną dalej  „Zamawiającym”, 

 

oraz 

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

(pełna nazwa Wykonawcy) 

 

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

REGON: ................................................ 

NIP:......................................................... 

KRS/EDG: ............................................. 

 

reprezentowanym przez : 

 

1 ...................................................................................................................................... 

 

2 ...................................................................................................................................... 

 

zwanym dalej ,, Wykonawcą ",  

w wyniku przeprowadzonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.- Prawo 

zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą 

Pzp. 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

Przedmiotem umowy jest dostawa URZĄDZEŃ POMIAROWCYH dla Centrum Morskich 

Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej z zgodnie z opisem w rozdziale …………. 

SIWZ pkt.     ………, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, formularzem cenowym 



 

oraz ofertą Wykonawcy z dnia …………………, stanowiącymi  załączniki do niniejszej 
umowy oraz będącymi jej integralną częścią. 

 

§ 2 

CENA 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą ustala się cenę 

w kwocie: ................................................................................………... PLN brutto, 

        słownie: ........................................................……………………………………........... 

   w tym podatek VAT: ...............................................................................................PLN, 

słownie: ........................................................................................................................... 

2. Ustalona cena przedmiotu umowy w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z 

prawidłową realizacją umowy i nie ulegnie zmianie z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 pkt. 1. 

 

§ 3 

         WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający zabezpiecza finansowanie zamówienia . 

2. Zapłata, za dostarczony przedmiot umowy, nastąpi przelewem na konto Wykonawcy: 
...........................................................................................................................................................................................................................
................................................................. 

3. Faktura VAT po obustronnym podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, będzie 

płatna przelewem w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. 

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

Załącznikiem 1 do Umowy. 

 

§ 4 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI  

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 9 tygodni od dnia podpisania 

niniejszej Umowy. 

2. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad  

i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie mogą być przedmiotem praw osób 

trzecich. 

3. Kompletny przedmiot umowy powinien zostać dostarczony przez Wykonawcę na 

adres: 

Politechnika Gdańska Centrum Morskich Technologii Militarnych 

80-216 Gdańsk  ul. Sobieskiego 7 pokój 55,  

4. Termin wykonania umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem 

ustalonego w niniejszej Umowie terminu Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy do 

miejsca wskazanego w ust.3. 

5. Przedmiot umowy może być dostarczony do wskazanego w ust. 3 miejsca odbioru 

wyłącznie w dni robocze tygodnia, czyli od poniedziałku do piątku, w godzinach 9
00

-

14
00

 lub w uzgodnionym wcześniej terminie. 

6. Koszty przewozu, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu ponosi Wykonawca. 

7. Odbioru urządzeń dokona upoważniony pracownik Politechniki Gdańskiej. 



 

8. Przy odbiorze upoważniony pracownik Politechniki Gdańskiej będzie sprawdzał 

zgodność urządzeń ze złożoną ofertą. W przypadku stwierdzenia niezgodności 

dostarczonego urządzenia z przedmiotem umowy dostarczone urządzenia nie zostaną 

odebrane. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zgodnego z opisem 

przedstawionym w Załączniku 6 do SIWZ i specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia  

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie 

transportu i rozładunku, będącego w gestii Wykonawcy. 

10. Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie u Zamawiającego z obsługi urządzenia 

w terminie uzgodnionym przez strony. 

11. Wykonawca na swój koszt zamontuje i uruchomi urządzenia u Zamawiającego 

umożliwiając sprawdzenie parametrów. 

 

 

§ 5 

KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w wysokości 10% ceny umownej brutto określonej w § 2 

ust. 1; 

b) Za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy -  w wysokości 0,1% ceny 

brutto, określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od 

następnego dnia, w którym miała nastąpić dostawa do dnia dostawy włącznie; 

c) Za opóźnienie w wymianie przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% ceny brutto 

za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia, w którym miała 

nastąpić wymiana do dnia wymiany włącznie. 

d) Za opóźnienie w podejmowaniu napraw gwarancyjnych, w wysokości 50 PLN 

za każdy dzień opóźnienia. 

3. Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia i żądania od Zamawiającego kary 

umownej w wysokości 10% ceny umownej brutto określonej w § 2 ust. 1 umowy w 

przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 

umowy. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy bez konsekwencji określonych w § 5 ust. 3 w 

przypadku wystąpienia ważnych, a niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia 

umowy przyczyn i okoliczności powodujących, że dalsze wykonywanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, zgodnie z treścią art. 145 ustawy Pzp. 

5. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, 

dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania przenoszącego karę umowną na 

zasadach Kodeksu Cywilnego. 



 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu ceny 

umownej. 

 

§ 6 

WARUNKI GWARANCJI 

1. Wykonawca udziela ……...... miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia liczonej od 

daty odbioru przedmiotu umowy. 

 W ramach okresu gwarancyjnego dotyczącego dostarczonego urządzenia: 

 czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 

48 godzin licząc  dni robocze od daty i godziny zgłoszenia usterki, 

 czas usuwania usterki nie może być dłuższy niż 30 dni licząc dni robocze od 

daty i godziny przystąpienia do usuwania usterki. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzeń wykazujących wady fizyczne na 

nowe tego samego typu i o tych samych parametrach technicznych w przypadkach: 

 gdy nie wykona naprawy w ciągu 30 dni licząc od pierwszego dnia 

przystąpienia do naprawy licząc dni robocze od daty i godziny zgłoszenia 

usterki 

 gdy po trzech naprawach gwarancyjnych urządzenie nadal będzie wykazywało 

wady fizyczne uniemożliwiające jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem. 

3. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do towaru objętego niniejszą Umową stosowne 

dokumenty techniczne i karty gwarancyjne. 

4. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z dokumentu gwarancyjnego 

niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi. 

5. Wykonawca przeprowadzi bezpłatnie w okresie gwarancji konieczne przeglądy 

serwisowe. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 144 ustawy 

Pzp. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących 

sytuacjach: 

1. zmiana ceny spowodowana zmianą obowiązujących stawek podatkowych, 

2. zmiana nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz przepisy ustawy Pzp.. 

5. W sprawach spornych strony mogą zwrócić się do sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego, spory rozstrzygane będą według prawa polskiego. 



 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego zgody. 

7. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej 

ze stron. 

8. Oferta i SIWZ są integralną częścią umowy. 

Załączniki: 

1/ Protokół zdawczo-odbiorczy 

 

 

   Zamawiający:                                                                                      Wykonawca: 

 
 
 
 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      Załącznik 1 do umowy 
 
 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY - WZÓR 

 
 
 

Stwierdza się, że zgodnie z treścią Umowy …../U/071/12 z dnia …………2012 r. w dniu 

………………. 

Zostały dostarczone: 

     

 
L.p. Wyszczególnienie 

 Ilość   szt. 

1 
 

  

 

Przedmiot Umowy przyjmuje się bez zastrzeżeń. 

 
ZAMAWIAJĄCY po otrzymaniu faktury dokona przelewu za dostarczony sprzęt na konto 
WYKONAWCY. 
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla 
ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY. 
 

STRONA PRZEKAZUJĄCA                               STRONA ODBIERAJĄCA 

……………………………………                  ……………………………….. 
 
……………………………………       ……………………………….. 
 
 
 
 
Gdańsk, ……………. 

 

 

 


