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WZÓR UMOWY ZP/376/050/D/12. 

 

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

Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12,  

Regon: …………………………….. 

reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa Rektora przez: 

… 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 

a 

 …………………z siedzibą w …………………reprezentowaną przez: …………………. 

NIP:……………….. REGON: ………………. CEIDG:……………………. 

zwaną dalej WYKONAWCĄ, 

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

nieograniczonego powyżej 200 000 euro na dostawę realizowaną w ramach Projektu „Centrum Nanotechnologii 

Politechniki Gdańskiej” ZP/…/050/D/12 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i instalacja aparatury laboratoryjnej -..,  udzielenie licencji oraz 

przeprowadzenie szkolenia dla … pracowników Zamawiającego. 

 

2. Wykonawca oświadcza, że właściwości techniczne, oraz sposób wykonania przedmiotu umowy 

określonego w ust. 1 są zgodne z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ZP… zwaną dalej 

„SIWZ”  

 

3. Przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad, bez wcześniejszej eksploatacji i nie 

może być przedmiotem praw osób trzecich. 

 

4. SIWZ oraz  Oferta Wykonawcy  złożona w postępowaniu ZP/…..  zwaną dalej „Ofertą” stanowią 
integralną część Umowy. 

 

§ 2 

Wartość umowy i warunki płatności 

 

1. ZAMAWIAJĄCY zapłaci za realizację przedmiotu Umowy kwotę:  

………………… PLN brutto (słownie: ………………. zł. …….. groszy). 

 

2. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez WYKONAWCĘ po dokonaniu protokolarnego odbioru 

przedmiotu Umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)  bez zastrzeżeń.   

 
3. Protokolarny odbiór przedmiotu Umowy odbędzie się na podstawie testów, próbnych badań, które mają 

wykazać jego zgodność z SIWZ. 

 

4. Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury, na konto wskazane na fakturze. 

 

§ 3 

Termin i warunki wykonania przedmiotu umowy 

 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy nie później niż do 

……………  
 

2. Miejsce wykonania przedmiotu umowy: Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80- 233 Gdańsk, 

Budynek Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej w miejscu wskazanym przez Pracownika 

Zamawiającego wskazanego w  § 7 ust. 1 umowy. 
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3. Warunki odbioru przedmiotu umowy: 

a) Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie zawiadomić Zamawiającego o dostawie (tj. faksem na nr 
(58)347 29 13 lub pocztą elektroniczną …) Pracownika Zamawiającego wskazanego w  § 7 ust. 1 

umowy nie później niż na siedem dni przed planowaną dostawą przedmiotu umowy. 

b) W razie zaniechania przez Wykonawcę czynności, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt a) Zamawiający 

może powstrzymać się od odbioru i wyznaczyć Wykonawcy termin dostawy.  

c)  Instalacja, przeprowadzenie szkolenia może nastąpić nie później niż czternaście dni od dnia 

dostarczenia przedmiotu umowy. 

d) W przypadku przekroczenia terminów, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt. c) naliczone będą kary 

umowne zgodnie z § 6 ust. 1 

 

4. Przedmiot umowy winien być realizowany wyłącznie w dni robocze, czyli od poniedziałku do piątku,  

w godzinach 800-1500.   

 
5. Rozładunek, poprawne zainstalowanie przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym w ust 2 niniejszego 

paragrafu, należy do Wykonawcy. 

 

6. Pracownicy Zamawiającego dokonają protokolarnego sprawdzenia przedmiotu umowy pod względem 

jakościowym i ilościowym z SIWZ. 

 

7. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi przez podpisanie Protokołu zdawczo- odbiorczego bez zastrzeżeń przez 

pracownika wskazanego w § 7 ust. 1 umowy. 

 

8. Wykonawca przeprowadzi  szkolenie z obsługi Zestawu w siedzibie Zamawiającego, dla minimum …. 

pracowników Zamawiającego. 
 

9. Wszelkie części jednorazowego użytku zużyte podczas szkolenia i weryfikacji dostawy zapewni 

Wykonawca, w ilości pozwalającej na dokonanie przedmiotowych czynności.   

 

10. Dostarczony przedmiot umowy nie zostanie odebrany przez Zamawiającego w przypadku stwierdzenia 

niezgodności z SIWZ lub gdy dostarczone części jednorazowego użytku nie będą pozwalały na dokonanie 

sprawdzenia dostawy pod względem jakościowym i szkolenia.   

   

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia przedmiotu umowy powstałe w trakcie transportu, 

rozładunku oraz montażu przedmiotu umowy. 

§ 4 

Warunki gwarancji 

 

1. WYKONAWCA udziela … miesięcznej gwarancji na całość przedmiotu umowy liczonej od daty 

podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego bez zastrzeżeń (załącznik do SIWZ). 

 

2. W okresie gwarancji, w przypadku awarii elementu przedmiotu umowy objętego gwarancją Wykonawca 

zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad, wszelkie koszty związane z realizacją świadczeń 

gwarancyjnych ponowi Wykonawca.  

 

3. Świadczenia gwarancyjne wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę  podmiot trzeci  (Punkt 

serwisowy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 

4. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia przyjęcia 

zgłoszenia przez serwis. W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych 

termin ten nie może by dłuższy niż 28 dni, w przypadku konieczności wysyłki sprzętu do producenta  
termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni. 

 

5. Zamawiający może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego  

w ust. 1 o ile zgłoszenie o zaistnieniu wady przez Zamawiającego nastąpiło przed upływem okresu 

gwarancji. 

mailto:wosa@mif.pg.gda.pl


 

Projekt „Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej” współfinansowany przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  
Wartość dofinansowania – 73 664 000 zł.  

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIS.13.01-017/08-00. 

 

 

6. Wszelkie części wymieniane w trakcie naprawy dokonywanej przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy 

będą fabrycznie nowe i będą charakteryzowały się tymi samymi parametrami technicznymi co części 
podlegające wymianie. 

 

7. Gwarancja obejmuje wszystkie zaistniałe wady lub usterki, z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych 

korzystaniem ze sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. 

 

8. WYKONAWCA zobowiązuje się do wymiany dostarczonego elementu przedmiotu umowy wykazującego 

wady fizyczne na nowy tego samego typu i o tych samych parametrach technicznych w przypadku gdy po 

trzech naprawach gwarancyjnych urządzenie nadal będzie wykazywało wady fizyczne uniemożliwiające 

jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem. 

 

9. W sytuacji, o której mowa w ust. 8 okres gwarancyjny na daną część biegnie na nowo od dnia wymiany. 

 
10. Termin gwarancji o którym mowa w ust. 1 ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy liczony od 

dnia pisemnego powiadomienia Wykonawcy o awarii przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady, 

awarii. 

§ 5 

Licencja na oprogramowanie 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieograniczonej terytorialnie licencji na oprogramowanie, która 

obejmuje prawo do zainstalowania oprogramowania w pamięci masowej komputera, załadowanie  

w pamięci RAM komputera i korzystania przez osoby wykonujące badania za pomocą zestawu zgodnie z 

przeznaczeniem oprogramowania oraz warunkami Zamawiającego, zawartymi w SIWZ. 

 
2. Licencja uprawnia Zamawiającego do korzystania z oprogramowania przez czas nieokreślony. 

 

3. Wykonawca udziela również licencji na korzystanie z dołączonej do oprogramowania dokumentacji. 

 

4. Licencja na oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu będzie udzielona z dniem 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. 

 

5. Z chwila udzielenia Zamawiającemu licencji, Zamawiający nabywa własność nośników, na których 

oprogramowanie zostało utrwalone i dostarczone. 

 

6. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że udzielenie lub zapewnienie licencji, nie narusza autorskich praw 

majątkowych lub osobistych osób trzecich. W razie gdyby doszło do takiego naruszenia, pomimo 
zachowania przez Wykonawcę należytej staranności, Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody 

poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego.   

 

7. Szczegółowe warunki licencji reguluje załącznik nr  3 do Umowy. 

 

§ 6 

Kary umowne 

 

1. WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 250 zł za każdy dzień opóźnienia  

w realizacji przedmiotu umowy oraz w usuwaniu wad lub usterek. 

 
2. 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.  
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3. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 2, za odstąpienie od niniejszej umowy przez jedną ze 

stron, strona po której leżą przyczyny odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% 

ceny brutto określonej w § 2 ust. 1 umowy. 
 

4. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w terminie 20 dni roboczych od upływu terminu 

ustalonego w § 3 ust. 1 umowy, ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony do odstąpienia umowy bez 

wyznaczania dodatkowego terminu. WYKONAWCA w tym przypadku zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę 

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

 

5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda przewyższy 

wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych. 

 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującą  

mu ceną określoną w § 2 ust. 1 umowy. 

 

§ 7 

Osoby do kontaktu 

 

1. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, osobą wyznaczoną do kontaktów  

ze strony ZAMAWIAJĄCEGO:  

jest: .....................................................tel. ..................................................... 

a ze strony WYKONAWCY:  

jest: .....................................................tel. ..................................................... 

 

§ 8 

Zmiana umowy 

 

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku  

do treści oferty, dotyczących: 

a. Terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności pod 

warunkiem, że mają one wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy. Okoliczności mogące 

spowodować zmianę terminu mogą wynikać z działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, huragan, 

powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, 

których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Stron). W okolicznościach wyżej wymienionych 

strony ustalają nowe terminy umowne, z tym że wielkość zmian musi być powiązana  z przyczyną jaka 

ją spowodowała 

b. zmian osób reprezentujących strony umowy lub osób biorących udział  

w realizacji przedmiotu umowy 

c. zmiany nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

  

1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 maja 1964 roku Kodeks Cywilny 

(Dz.U. z 1964 roku nr 16 poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.) nie 

stanowią inaczej. 
 

2.  Ewentualne spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

  

3.  Zamawiający nie dopuszcza dokonywania przez Wykonawcę cesji wierzytelności wynikających   

z  niniejszej umowy na rzecz innego podmiotu bez jego pisemnej zgody.  

  

4.  Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.  
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WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 

 
………………………….…..     ……………………………… 

 

 

Załączniki: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP…….. 

2. Oferta Wykonawcy …  

3. Opis warunków licencji złożony przez Wykonawcę wraz z Ofertą. 

 

 


