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Nr postępowania: ZP/  443/055/D/12                                                   Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
 
 
 

 
Umowa - wzór 

 
 
 
zawarta w dniu  …………….. r. w Gdańsku pomiędzy: 
Politechniką Gdańską,  ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku reprezentowaną na podstawie 
pełnomocnictwa Rektora przez: 
 
1. ……………………………………………………………………………………. 
 

 
zwaną dalej „Zamawiającym” oraz: 
 
REGON:  

NIP:  

KRS/CEIDG:  

reprezentowaną przez: 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  (j.t. Dz. U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) zwanej dalej ustawa Pzp. 
 

 
§1 

Przedmiot umowy 
 

      1.Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa narzędzi ręcznych bez napędu  
elektrycznego, narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym oraz elementów wyposażenia  
narzędzi ręcznych (bez względu na rodzaj napędu) dla jednostek organizacyjnych 
Politechniki Gdańskiej. 

      2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, asortyment i liczby sztuk zawiera formularz 
rzeczowo-cenowy składający się z części A i części B ( Załącznik nr 3 do umowy). 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w całości, to 
jest w liczbach podanych w formularzu rzeczowo – cenowym, a Wykonawcy w takim 
wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu. 
4. W toku realizacji umowy, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą, ma prawo do 
zmian liczb sztuk w asortymencie zamawianych narzędzi, tzn. zwiększenia liczby danej 
pozycji zamówienia z zastrzeżeniem, iż dokonane zmiany nie spowodują zwiększenia 
wartości brutto umowy, a ceny jednostkowe będą zgodne z ofertą. 
5. Określone w przedmiocie zamówienia narzędzia winny być fabrycznie nowe, dostarczone 
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i być wolne od wad. 
6. Koszty opakowań, załadunku, rozładunku, wniesienia, transportu, spedycji, ubezpieczenia, 
podatki oraz wszystkie pozostałe koszty związane z terminową i prawidłową realizacją 
zamówienia ponosi Wykonawca i uwzględnia je w cenie oferty. 
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§2 

Cena 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, ustala się cenę w kwocie: 
 ………………………………………………………………………………………………zł brutto 
słownie: ……………………………………………………………………………………………zł, 
którą dysponuje Zamawiający do realizacji zamówienia.  

 
2.Ustalona cena przedmiotu umowy w ust.1 zawiera wszystkie koszty związane                           
z prawidłową realizacją umowy i nie ulegnie zmianie. 
 
 
 

§3 
Warunki płatności 

 
1. Faktury VAT, wystawione na podstawie obustronnie podpisanych bez zastrzeżeń 
protokołów zdawczo-odbiorczych (Załącznik nr 4 do umowy), będą płatne przelewem w 
terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 
VAT na konto Wykonawcy: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
2. Faktury VAT będą wystawiane po odbiorze każdej partii narzędzi na poszczególne 
jednostki organizacyjne Zamawiającego. 
3.  Nazwa dostarczonych narzędzi na fakturze musi być zgodna z nazwą na opakowaniu             
i              w formularzu rzeczowo - cenowym. Ceny narzędzi muszą być zgodne z cenami z 
formularza  rzeczowo -cenowego. Wartość i nazwy zamówionych pozycji na fakturze muszą 
być takie same jak na złożonym zamówieniu. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do: 
- umieszczenia na fakturze kodu weryfikacyjno identyfikującego (nr zamówienia) w celu 
umożliwienia automatycznej weryfikacji prawidłowości informacji cenowych z faktury VAT; 
- umieszczenia na fakturze numeru zamówienia publicznego ZP………..; 
- przesłania pocztą elektroniczną na adres e-mail: anisk2tm@pg.gda.pl, wersji elektronicznej 
każdej faktury. 
 

 
§ 4 

Termin i warunki realizacji 
 

1. Przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy, tj. do ……………….r. lub do wyczerpania kwoty umownej, określonej w § 2 ust.1 
niniejszej umowy,  w zależności co nastąpi wcześniej. 
2. Dostawa narzędzi następować będzie partiami, najpóźniej w ciągu pięciu dni roboczych 
od dnia złożenia zamówienia na poszczególną partię. Zamówienia będą składane do 
Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną na formularzu załącznika nr 5 do umowy przez 
uprawnionych pracowników Zamawiającego, określonych w załączniku nr 2 do umowy.                                     
Wielkość i częstotliwość dostaw wynikać będzie z aktualnych potrzeb jednostek 
organizacyjnych Zamawiającego.  
3. Odbioru zamówionych narzędzi dostarczonych Zamawiającemu dokonywać będą osoby 
wskazane w zamówieniu z grona osób wymienionych w załączniku nr 1 do umowy. 
4. Przy odbiorze upoważnieni pracownicy będą sprawdzali liczbę sztuk dostarczonych 
narzędzi oraz zgodność ze złożoną ofertą i zamówieniem. W razie stwierdzenia 
niezgodności dostarczonych narzędzi, nie zostaną one przez Zamawiającego odebrane. 

mailto:anisk2tm@pg.gda.pl
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5. W razie stwierdzenia wad zamawianych narzędzi, Zamawiający zawiadomi o tym 
Wykonawcę, który w ciągu 5 dni roboczych wymieni wadliwe narzędzia na nowe wolne od 
wad. 
6. Wykonawca realizuje dostawę po wcześniejszym (telefonicznym lub faksowym ) 
zgłoszeniu pracownikom Zamawiającego – z załącznika nr 1 do umowy - daty i godziny 
dostawy. 
7. Dostawy narzędzi winny odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 
15.00. 
8. Dostawę uważa się za zrealizowaną w terminie, jeżeli wszystkie narzędzia przewidziane 
dla danej jednostki organizacyjnej, zgodnie z poszczególnym zamówieniem, znajdą się w 
miejscu dostawy. 
9. Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela co najmniej 12 miesięcznej 
gwarancji liczony od chwili odbioru narzędzi bez zastrzeżeń. Gwarancja udzielona przez 
Wykonawcę nie może ograniczać gwarancji producenta. 
10. W ramach gwarancji Wykonawca zabierze od Zamawiającego narzędzia do naprawy i po 
naprawieniu ich dostarczy je z powrotem do Zamawiającego. 
 

§ 5 
Kary umowne 

 
1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne za: 
a) opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy - przy wartości transzy do 1000 zł brutto- 50 zł 
za każdy dzień opóźnienia, liczone od następnego dnia, w którym miała nastąpić dostawa do 
dnia realizacji włącznie, 
b) opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy, przy dostawie o wartości transzy powyżej  
1000 zł brutto wysokość kary wynosi 5% wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień 
opóźnienia, liczony od następnego dnia, w którym miała nastąpić dostawa do dnia realizacji 
włącznie. 
c) opóźnienie w wymianie wadliwego towaru na nowy wolny od wad lub towaru niezgodnego 
z przedmiotem umowy na zgodny, w wysokości 5 % wartości wymienionego towaru, za 
każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na wymianę przedmiotu umowy do 
dnia realizacji włącznie. 
d) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 
20% ceny brutto określonej w § 2 ust. 1 umowy. 

     2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % ceny umownej brutto   
w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego. Zamawiający może odstąpić od 
umowy bez konsekwencji określonych w § 5 ust. 2, z wyłączeniem sytuacji, o których mowa 

w art. 145 ustawy Pzp.  
3. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, dopuszczalne 
jest dochodzenie odszkodowania przenoszącego karę umowną na zasadach Kodeksu 
Cywilnego. 
4.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu zapłaty za 
daną transzę na podstawie wystawionej noty księgowej. 
 

 

§ 6 

Postanowienia ogólne 
 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić tylko w trybie przewidzianym w art.144 
ust.1 ustawy Pzp. 

2. Wszelkie uzupełnienia i zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących sytuacjach: 
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1) zmiana  nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy 
2) zmiana zakresu rzeczowego umowy wynikająca z braku dostępności na rynku 

zaproponowanego modelu narzędzia  na skutek wycofania z produkcji. 
      W okolicznościach wymienionych w pkt 2) Wykonawca  wystąpi z wnioskiem do  

Zamawiającego , w którym potwierdzi fakt wycofania danego  narzędzia z produkcji  
oraz zaproponuje nowe narzędzie o parametrach nie gorszych od wcześniej 
zaoferowanego, w cenie jednostkowej nie wyższej od określonej w formularzu  
rzeczowo-cenowym, a zmiana zostanie zaakceptowana  przez Zamawiającego. 
W przypadku braku możliwości dostarczenia zamiennego narzędzia w cenie     
oferowanej, gdyż wszystkie zamienniki będą znacznie droższe, narzędzie zostanie 
wyłączone z przedmiotu umowy bez konieczności naliczania kar umownych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani przeniesienia praw           
i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego zgody. 

5. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ są integralną częścią umowy. 
6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 Prawo Zamówień Publicznych ( j.t. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z poźn. Zm.) nie 
stanowią inaczej. 

7. Ewentualne spory, mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać 
będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego wg prawa polskiego. 

8. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach                                   
z przeznaczeniem  po jednym dla każdej ze stron. 
 
 

             Zamawiający:      Wykonawca : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Wykaz jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej i osób uprawnionych 
    do odbioru narzędzi  

2. Wykaz osób uprawnionych do składania zamówienia  
3. Formularz rzeczowo-cenowy złożony z ofertą 
4. Protokół zdawczo-odbiorczy  
5. Formularz zamówienia 


