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Nr postępowania: ZP/341/055/D/12                                    Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
                                                                                                      
 

 
                                                    Umowa - WZÓR 
 
zawarta w dniu ………………………w Gdańsku pomiędzy: 
Politechniką Gdańską, ul. G. Narutowicza 11/12, 80 -233 w Gdańsku  
reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora przez: 
1. mgr inż. Marka Tłoka – Kanclerza PG 
zwaną dalej „Zamawiającym” oraz: 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
NIP:…………………..; REGON: …………………… 
KRS/CEIDG………………………………………….. 
zwanym dalej Wykonawcą, 
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami” 
o następującej treści: 
Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego   
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2010.113.759  j.t.), zwana dalej ustawą Pzp. 
 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1.Przedmiotem umowy jest dostawa wysokociśnieniowego ekspresu do kawy  wraz                    

z akcesoriami  dla Centrum Szkoleniowo - Rehabilitacyjnego PG Sopot, zgodnie                  
z  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ,  formularzem 

   cenowym oraz ofertą wykonawcy, które stanowią załączniki do niniejszej umowy i są jej 
   integralną częścią. 
 

§ 2 
Wartość umowy i warunki płatności 

1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić z tytułu realizacji przedmiotu Umowy kwotę   
brutto: .................... (słownie: ...........................................................................................). 

2. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez WYKONAWCĘ po dokonaniu 
protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń. Na fakturze powinna być 
wyszczególniona cena netto, podatek VAT i wartość brutto dostawy.  

3. Odbiór dostawy musi być potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym zgodnie z zał. nr 
8 do SIWZ. 

4. Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

 
§ 3 

Warunki wykonania Umowy 
1. WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy, w terminie 21 dni 

roboczych od dnia zawarcia Umowy. 
2. Kompletny i zgodny z zamówieniem  przedmiot Umowy powinien zostać dostarczony 

przez WYKONAWCĘ na adres: Centrum Szkoleniowo Rehabilitacyjne w Sopocie ul. 
Emilii Plater 7/9/11, 81 -777 Sopot. 

3. Termin wykonania umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem ustalonego            
w niniejszej Umowie terminu WYKONAWCA dostarczył przedmiot Umowy do miejsca 
wskazanego w ust.2.  
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4. Przedmiot umowy może być dostarczony do wskazanego w ust. 2 miejsca odbioru 

wyłącznie w dni robocze tygodnia, czyli od poniedziałku do piątku, w godzinach 800-1500. . 
5. Przedmiot umowy zostanie wniesiony przez Wykonawcę do miejsca wskazanego w ust. 2 

niniejszego paragrafu. 
 
 

§ 4 
Warunki gwarancji 

 
1.WYKONAWCA udziela: 

- 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, liczonej od dnia podpisania protokołu 
zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. Przy założeniu konieczności wykonania 
płatnego przeglądu (± 250,-zł netto) po zaparzeniu 7 000 filiżanek kawy. 

 2.W ramach okresu gwarancyjnego dotyczącego dostarczonego urządzenia: 
a) czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 48 godzin 
licząc w dni robocze od daty i godziny zgłoszenia usterki, 
b) czas usuwania usterki nie może być dłuższy niż 30 dni licząc w dni robocze od 
daty i godziny przystąpienia do usuwania usterki. 

3. WYKONAWCA zobowiązuje się do wymiany urządzenia wykazującego wady fizyczne na   
    nowe tego samego typu i o tych samych parametrach technicznych w przypadkach: 

- gdy po czterech naprawach gwarancyjnych urządzenie nadal będzie wykazywało 
wady fizyczne uniemożliwiające jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem. 

4. WYKONAWCA ma obowiązek dołączyć do  towaru objętego niniejszą Umową stosowne 
    dokumenty techniczne, karty gwarancyjne.  
5. ZAMAWIAJĄCEMU przysługują uprawnienia wynikające z gwarancji niezależnie od   
    uprawnień z tytułu rękojmi. 
6. WYKONAWCA wskaże nazwę, adres i telefony serwisu świadczącego usługi w okresie   
    gwarancyjnym dla przedmiotu umowy. 

 
 

§ 5 
Kary umowne 

 
1. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy, określonego w § 3 ust. 1 

umowy WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% ceny brutto określonej       
w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. 

2. Za nieterminowe usuwanie wad i usterek WYKONAWCA zapłaci karę umowną                       
w wysokości 0,1% ceny umownej brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu  
terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek zgodnie z  §4 ust. 2 pkt b. 

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 zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

4. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 3, za odstąpienie od niniejszej umowy 
przez jedną ze stron, strona po której leżą przyczyny tego odstąpienia zapłaci drugiej 
stronie karę umowną w wysokości 10% ceny umownej brutto. 

5. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w terminie 21 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. 
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6. Każda ze stron będzie uprawniona do dochodzenia odszkodowania przenoszącego 

wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości 
poniesionej szkody jak również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu na zasadach 
określonych w kodeksie cywilnym. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z przysługującej mu ceny naliczonej kary 
umownej. 

 
                                      
 
                                                                          § 6 

                                                            Nadzór  
1 Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego: 

............................................................................................................................... 
2 Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………. 

 

§ 7 

Postanowienia ogólne 

  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964.16.93 z poźn. zm) jeżeli przepisy ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010.113.759 j.t.)           
nie stanowią inaczej. 

 Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy                                                             
w przypadkach zmiany  obowiązujących stawek podatkowych oraz wystąpienia zdarzenia 
siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia  i niemożliwego 
do zapobieżenia. 

 Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej 
ważności zgody drugiej strony oraz zachowania formy pisemnego aneksu. 

 Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd 
powszechny, według prawa polskiego. 

 Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego                         
o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania 
upadłościowego. 

 Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 
osoby trzecie bez  pisemnej zgody Zamawiającego. 

 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla  każdej ze 
stron. 

 

 
 
 
 
 
 
 
      Wykonawca       Zamawiający 
 
 
 
 
 


