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UMOWA  Nr ZP-14/022/R/13/xx 
(wzór)  

Przygotowana zgodnie z umową ramową Nr ZP-14/022/R/13 z dnia ..................  

zawartą w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ................... 

 

na wykonanie: 

„konserwacji i modyfikacji linii światłowodowych i kanalizacji teletechnicznej sieci TASK”, 

sporządzona w dniu __________ i zawarta pomiędzy: 

Politechniką Gdańską - Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci 

Komputerowej 

z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12, posiadającą NIP 584-020-35-93,  

reprezentowaną przez działających na podstawie pełnomocnictwa Rektora: 

1. ___________________________________ 

zwaną w treści Umowy Zamawiającym, 

a 

firmą ____________________, z siedzibą w _________, przy _______________, posiadającą 

NIP _____________________, REGON _____________________, KRS/CEIDG 

_____________________, 

reprezentowaną przez: 

1. ___________________________________ 

zwaną w treści Umowy Wykonawcą, który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego zgodnie z art. 99 – 101 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. 

2010, nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Prawo zamówień publicznych. 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest _____________________________________, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy z dnia ______________. 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i oferta Wykonawcy stanowią 

integralne części umowy. 

§ 2 

Wartość Umowy i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za całość przedmiotu Umowy strony ustaliły na kwotę  

brutto _____________ zł. (słownie: ____________________________________________) 

w tym podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką w dniu powstania obowiązku 

podatkowego. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie należności Wykonawcy z tytułu 

realizacji przedmiotu Umowy.  

2. Rozliczenie wykonania przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury. Podstawą do jej 

wystawienia będzie pisemne potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy protokołem 

zdawczo – odbiorczym podpisanym, bez zastrzeżeń, przez Zamawiającego  

i Wykonawcę. 

3. Strony ustaliły następujący sposób zapłaty: przelewem z konta Zamawiającego 

na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz protokołu zdawczo – 

odbiorczego wykonanego przedmiotu Umowy.  
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§ 3 

Warunki wykonania przedmiotu Umowy 

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy, Strony ustalają do dnia  ____________. 

2. Termin wykonania przedmiotu Umowy, uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem 

ustalonego w niniejszej Umowie terminu Wykonawca przekaże Zamawiającemu, na 

podstawie protokołu komisyjnego odbioru bez zastrzeżeń, wykonanie przedmiotu Umowy 

wraz z wymaganą dokumentacją. 

3. Kolejność wykonywania prac w poszczególnych lokalizacjach, będzie każdorazowo 

wcześniej uzgadniana z Zamawiającym. 

4. W przypadku konieczności przerwania prac lub rozwiązania Umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy wysokość wynagrodzenia za wykonane prace zostanie 

określona proporcjonalnie na podstawie protokolarnie stwierdzonego stanu zaawansowania 

prac. 

§ 4 

Podwykonawstwo 

1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części robót objętych niniejszą umową 

podwykonawcom, które to prace zostaną wcześniej wskazane w ofercie Wykonawcy. 

2. W przypadku, gdy przedmiot niniejszej umowy będzie realizowany przy udziale 

podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się poinformować o tym Zamawiającego, 

przed rozpoczęciem prac, celem uzyskania jego akceptacji dla zakresu prac jak i osoby 

podwykonawcy. 

3. W terminie 3 dni od uzyskania akceptacji Zamawiającego dla zakresu podwykonawstwa i 

osoby podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie umów lub projektów 

umów przewidzianych do zawarcia z podwykonawcami, wraz z dokumentacją techniczną 

dotyczącą tych robót. 

4. Wykonawca obowiązany jest, najpóźniej w dacie wymagalności płatności wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy, przedstawić Zamawiającemu dowód dokonania płatności dla 

podwykonawcy oraz oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu należności. 

5. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien 

podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować 

Zamawiającemu , iż nie narusza to prawa ani też warunków umowy. Zamawiającemu 

przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się 

Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także 

domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia 

dokumentów rozliczeniowych. 

6. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust.5 Zamawiający władny jest 

obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną 

podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy, 

które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie art. 647
1
 § 5 kodeksu 

cywilnego. 

7. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
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§ 5 

Warunki gwarancji 
1. Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty/usługi liczonej od dnia 

odebrania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad i 

usterek w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

3. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi, niezależnie od 

uprawnień z tytułu gwarancji. 

§ 6 

Kary umowne  
1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać czynności będące przedmiotem Umowy z należytą 

starannością, a także chronić interesy Zamawiającego w powierzonym zakresie. 

2. Zamawiający będzie uprawniony do naliczania Wykonawcy kary umownej za opóźnienie 

w realizacji przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 2 ust. 1 Umowy  za każdy dzień opóźnienia, liczonego od terminu 

określonego w § 3 ust. 1; 

3. W przypadku gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu całości lub części przedmiotu 

Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przekroczy 14 dni kalendarzowych w 

stosunku do terminu ustalonego w Umowie, Zamawiający może odstąpić od Umowy bez 

wyznaczania dodatkowego terminu. Wykonawca w tym przypadku zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego 

w § 2 ust. 1 Umowy. W takim przypadku nie ma zastosowania §3 ust. 4. 

4. Wykonawca będzie uprawniony do naliczania Zamawiającemu kary umownej za zwłokę 

w odbiorze przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego do 

odbioru.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub 

pomimo trzykrotnej reklamacji i uwag zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego 

umowa nadal nie będzie wykonywana przez Wykonawcę z należytą starannością i 

rzetelnością, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary 

umownej w wysokości .....zł / %.... niezrealizowanej części umowy. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie w terminie 30 dni 

od daty powzięcia przez Stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej 

odstąpienie od umowy. 

7. Każda ze Stron niniejszej Umowy może dochodzić odszkodowania przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych, z zastrzeżeniem postanowień art. 145 Ustawy Pzp. 

 

§ 7 

Pozostałe warunki wykonania Umowy. 

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

Zamawiający, wyznacza _____________________, tel. ____________ a Wykonawca, 

wyznacza: _____________________. O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający  
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i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się wzajemnie na piśmie. Szkody, powstałe na 

skutek niepowiadomienia drugiej strony, obciążają stronę zobowiązaną. 

2. Odbioru przedmiotu Umowy dokonają upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele 

Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, Politechnika 

Gdańska.  

3. Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu Umowy w terminie do 3 dni roboczych od 

daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do jego przekazania. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Zgodnie z art. 145. ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w razie zaistnienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić 

od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 

przypadku, o którym mowa w art. 145 ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego jeżeli przepisy Ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

3. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd, właściwy rzeczowo dla siedziby 

Zamawiającego.  

4. Wykonawca nie może dokonać cesji ani przenieść praw i obowiązków, wynikających z 

niniejszej umowy, na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

6. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla 

Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 

Załączniki do Umowy: 

Oferta Wykonawcy z dnia ____________ roku. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

      Za Zamawiającego:                                Za Wykonawcę: 

 

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

 

 

 

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

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

                   data                   data 

 


