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Załącznik nr 6  do SIWZ 
 

UMOWA (wzór) 
 

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

 

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

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

reprezentowaną  przez: 

……………………………………………………….. 

 

zwaną dalej Zamawiającym 

 

oraz 

…………………………….. z siedzibą …………………….. NIP …………………. REGON: …………………… 

 

reprezentowaną przez: 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

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

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(j.t. Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759, z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu sportowego na wyposażenia hali Centrum Sportu 

Akademickiego Politechniki Gdańskiej (CSA PG) zgodnie z SIWZ oraz ofertą Wykonawcy będącymi 

integralnymi częściami niniejszej Umowy. 

 

§ 2 Warunki realizacji 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na adres CSA PG Gdańsk, Al. Zwycięstwa 12 w ciągu 

………….. od dnia zawarcia umowy. Dokładny termin i godzina dostawy przedmiotu umowy będą 

wcześniej uzgodnione z Zamawiającym. 

2. Koszty przewozu, opakowania i ubezpieczenia za czas przewozu ponosi Wykonawca. 

3. Zamawiający nie zapewnia pracowników fizycznych. Wykonawca winien wnieść towar do wskazanego 

przez Zamawiającego pomieszczenia na własny koszt i własnym staraniem. 

4. Dostawa musi nastąpić w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 po telefonicznym 

zgłoszeniu dnia poprzedniego. 

5. Dostawę uważa się za zrealizowaną, jeżeli wszystkie pozycje zamieszczone w ofercie Wykonawcy 

zostały dostarczone do miejsca i w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu w stanie 

zupełnym. 

6. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć specyfikację dostawy, sporządzoną w oparciu o formularz 

stanowiący Załącznik nr 1 do umowy. Podpisanie bez zastrzeżeń dostarczonej specyfikacji przez 

przedstawiciela Zamawiającego będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury. 
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7. Koszty przewozu, opakowania i ubezpieczenia przedmiotu umowy do czasu jego odbioru przez 

Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

8. Nazwa, parametry techniczne oraz poszczególnych elementów składających się na przedmiot umowy, 

dostarczonych do Zamawiającego muszą być zgodne z ofertą Wykonawcy. 

9. Instrukcje niezbędne do uruchomienia i obsługi urządzeń przez użytkowników u Zamawiającego 

powinny być sporządzone w języku polskim i dołączone do urządzeń. 

10. Odbioru przedmiotu umowy dokonają upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz Wykonawcy  

wskazani w ust. 12 niniejszego paragrafu. 

11. Za dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych 

od pracy. 

12. Osobą wyznaczoną do kontaktu nad realizacja umowy: 

1) Ze strony Zamawiającego jest Pan Andrzej Bussler tel. 668433540 e-mail andbussl@pg.gda.pl 

2) Ze strony Wykonawcy jest Pan/i ………………..… tel. ……………….…… e-mail 

……………………… 

13. O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się 

wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę obowiązaną. 

14. Za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie jego transportu, rozładunku i wniesienia odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca. 

15. Nazwa dostarczonego towaru objętego przedmiotem umowy wyszczególniona na fakturze musi być 

zgodna z nazwą zamieszczoną w formularzu cenowym. 

16. Potwierdzenie odbioru nastąpi poprzez podpisanie protokołu zdawczo odbiorczego bez zastrzeżeń 

w momencie dostawy przez upoważnionych pracowników Zamawiającego oraz osobę upoważnioną ze 

strony Wykonawcy. 

17. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy bez 

zastrzeżeń. 

18. W przypadku dostarczenia wyrobów niezgodnych z warunkami zamówienia lub wadliwych, 

Zamawiający złoży Wykonawcy reklamacje (faks lub e-mail). Wykonawca zobowiązany jest do wymiany 

wadliwych wyrobów na nowe wolne od wad lub niezgodnych z przedmiotem zamówienia na zgodne, 

w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Po upływie tego terminu reklamację uważa się 

za rozpatrzoną zgodnie z żądaniem Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy 

towar na nowy, wolny od wad i zgodny z warunkami zamówienia. 

19. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczony towar objęty przedmiotem umowy w wymiarze 

wskazanym w SIWZ, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.  

20. W okresie gwarancji Wykonawca  zobowiązany jest: 

a)  przystąpić do usuwania wad lub usterek w ciągu7 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia,  

b) usunąć wady lub usterki bądź wymienić na nowy towar najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia 

ich zgłoszenia,  

21. Wykonawca będzie realizował obowiązki gwarancji na terenie kraju, bez konieczności wysyłki 

przedmiotu umowy za granicę.  

22. Termin o którym mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu, w technicznie uzasadnionych przypadkach 

może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. 

23. Wszystkie koszty związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca. 
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24. W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązków wynikających z gwarancji, Zamawiający 

zleci zastępcze usunięcie usterek lub wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

25. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 

rękojmi.  

 

§ 3 Cena i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony  ustalają  cenę w kwocie brutto: ……………… zł słownie 

złotych: …………………… złotych. 

2. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po dokonaniu protokolarnych odbiorów 

przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń.  

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

prawidłowej faktury VAT na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.   

4. W przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących 

wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot niniejszej 

umowy, której strony nie mogły przewidzieć w momencie zawarcia umowy Zamawiający dopuszcza 

możliwość odpowiedniej zmiany w tym zakresie. 

 

§ 4 Kary umowne  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) Za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy – w wysokości 50 zł PLN za każdy dzień  opóźnienia 

liczony od terminów określonych w § 2 ust. 1 niniejszej umowy 

b) za opóźnienie w wymianie wadliwych wyrobów na nowe, wolne od wad lub niezgodne z 

przedmiotem umowy na zgodny, w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia  

następnego po upływie terminu o którym mowa w § 2 ust. 18 niniejszej umowy do dnia realizacji 

włącznie. 

c) Za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania wad lub usterek w ramach gwarancji lub za opóźnienie 

w wymianie, w terminie o którym mowa w § 2 ust. 20 niniejszej umowy w wysokości 50 zł za każdy 

dzień opóźnienia do dnia realizacji włącznie. 

d) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % ceny 

brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20 % ceny  

brutto określonej w § 3 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji 

o wystąpieniu okoliczności determinującej przyczyny odstąpienia. 

4. Każda ze stron ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.  

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

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. 

Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią 
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inaczej. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zgody 

drugiej strony oraz zachowania formy pisemnego aneksu. 

3. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ są integralną częścią umowy. 

4. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny, 

według prawa polskiego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego 

swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

6. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności ani ponieść praw i obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody pisemnej Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

Załączniki do Umowy: 

1. Oferta Wykonawcy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

 
 

WYKONAWCA             ZAMAWIAJACY 

 


