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Załącznik nr 6 do SIWZ 

Umowa (wzór) 
nr  ZP/368 /055/D/13 

 
 

zawarta w dniu………………..  2013 roku w Gdańsku  

pomiędzy:  

Politechniką Gdańską z siedzibą w Gdańsku 80-233, ul. Gabriela Narutowicza 11/12 

NIP 584-020-35-93, REGON 000001620 

zwaną dalej Zamawiającym,  

reprezentowaną, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora Politechniki Gdańskiej 

przez: 

 

Kanclerza  - mgr inż. Marka Tłoka 

 

oraz 

……………………………………………………………………………………………………………. 

z siedzibą w…………………………………………………………………………………………………. 

 

NIP _ _ _-_ _ _-_ _-_ _ _    REGON _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      KRS / CEIDG _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

zwaną dalej Wykonawcą,  

który został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia  
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości poniżej 200 000 euro na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2013, poz. 907), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa pieczątek i gumek stemplarskich na potrzeby 
jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, oraz ofertą  Wykonawcy z dnia …….., stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy i 
będącymi jej integralną częścią, z opcją dodatkowej dostawy w wysokości 100% ilości asortymentu 
określonego w formularzu rzeczowo-cenowym w czasie trwania umowy. 
 

§ 2 
TERMIN I WARUMKI REALIZACJI UMOWY 

1. Termin realizacji umowy: 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty 
umownej. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nie ma wad i uszkodzeń, że jest dobrej jakości i 
spełnia wymagania określone w SIWZ, a także że jest fabrycznie nowy oraz że nie jest 
przedmiotem praw osób trzecich. 
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3.  Dostawa przedmiotu umowy następować będzie partiami, w ilościach, rodzajach i o treści  
pieczątek określonych każdorazowo na zamówieniu Zamawiającego, stosownie do jego 
potrzeb. Zamówienia składane będą na piśmie, za pomocą faxu, lub drogą elektroniczną przez 
upoważnionego pracownika Działu Gospodarczego. Wyłącza się składanie zamówień w soboty 
i w niedziele. 

4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko w ciągu 3 dni roboczych, licząc  
od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia. 

5. Miejscem dostaw zamawianych partii przedmiotu umowy jest Dział Gospodarczy  Politechniki 
Gdańskiej, ulica G. Narutowicza 11/12,  80 -233 Gdańsk (Misiówka - sekretariat). 

7. Przedmiot umowy będzie odbierany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego przy 
 udziale pracownika Wykonawcy na podstawie protokółu odbioru podpisanego przez strony. 
8. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczany przedmiot umowy, co najmniej na okres 
 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 
9. Dostawę uważa się za zrealizowaną w terminie, jeżeli wszystkie pozycje zamieszczone w 
 doraźnym zamówieniu Zamawiającego znajdują się w miejscu dostawy w ciągu 3 dni 
 roboczych, od dnia jego złożenia w stanie zupełnym. 
10. Faktury należy wystawiać na jednostki organizacyjne Politechniki Gdańskiej, każdorazowo 
 wskazane w zamówieniu. 
11. Reklamacje ilościowe, jakościowe będą zgłaszane Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych, 

licząc  od daty odbioru wyrobów. 
12. Braki ilościowe, jakościowe Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia lub wymiany na 
 wyroby wolne od wad w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji przez 
 Zamawiającego. 
13. W okresie gwarancji w przypadku wykrycia wad lub  usterek, Wykonawca przystąpi do naprawy 

gwarancyjnej w terminie nie dłuższym niż 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia pisemnej 
reklamacji. Termin naprawy gwarancyjnej lub wymiany wadliwych wyrobów na nowe wolne od 
wad nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od dnia przystąpienia Wykonawcy do naprawy. 

14. Wszystkie koszty związane z ponownym dostarczeniem wyrobów poniesie Wykonawca. 
15. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywanej umowy, składania zamówień a także do 
 składania ewentualnych reklamacji ze strony Zamawiającego jest pani Edyta Danielak, tel. 
 58 347 23 44, email: gospar@pg.gda.pl 
16. Wykonawca wskazuje …………………………………………………….., tel. ………………………, 
 email ………………………………….. jako osobę do bieżących kontaktów z Zamawiającym. 
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w całości , tj. 
 w ilościach wskazanych w formularzu rzeczowo-cenowym, a Wykonawcy w takim przypadku 
 nie będzie wysuwał żadnych roszczeń z tego tytułu. 
18. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni 

ustawowo wolnych od pracy. 
 

 
§ 3 

CENA UMOWY 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy objętego zamówieniem podstawowym (bez prawa opcji) 

zgodnie z ofertą z dnia złożenia przez Wykonawcę ustala się cenę w kwocie: 
brutto: …………………………… zł 

       słownie złotych: ……………………………………………………................................................ 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
2. Za wykonanie przedmiotu umowy objętego prawem opcji w  wysokości 100% zamówienia 

podstawowego  ustala się cenę w kwocie: 
brutto: …………………………… zł 

mailto:gospar@pg.gda.pl
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słownie złotych: ……………………………………………………................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

3. Ceny jednostkowe netto podczas realizacji opcji będą takie same jak przy realizacji podstawowej 
przedmiotu umowy. 

4. Ceny jednostkowe netto określone w formularzu rzeczowo-cenowy są cenami stałymi na okres 
obowiązywania umowy i zawierają wszelkie elementy cenotwórcze. 

 
§ 4 

FINANSOWANIE 
1. Zapłata należności dokonana będzie każdorazowo przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane na 
fakturze. 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie każdorazowo protokół odbioru podpisany przez strony 
umowy bez zastrzeżeń. 

3. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 5 
KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za opóźnienie w dostawie partii przedmiotu umowy zgodnie z §2 ust 4 umowy w 

wysokości 20 PLN za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego, w którym 
miała nastąpić dostawa do dnia realizacji włącznie; 

b) za opóźnienie w wymianie zareklamowanej partii przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 
12 umowy w wysokości 20 PLN za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia 
wyznaczonego na wymianę przedmiotu umowy do dnia realizacji włącznie. 

c) za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania wad lub usterek w ramach gwarancji, w 
terminie, o którym mowa w § 2 ust. 13 niniejszej umowy w wysokości 20 PLN za każdy 
dzień opóźnienia do dnia przystąpienia włącznie. 

d) za opóźnienie w naprawie gwarancyjnej lub wymianie wadliwych wyrobów na nowe 
wolne od wad, w terminie, o którym mowa w §2 ust 13 umowy w wysokości 20 PLN za 
każdy dzień opóźnienia do dnia realizacji włącznie. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, 
leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % ceny, o której mowa w §3 ust 1 lub ust 2 
umowy. 

3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20% ceny , o 
której mowa w §3 ust 1 lub ust 2 umowy, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ustawy Pzp. 

4. Każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Realizacja roszczeń Zamawiającego z tytułu kary umownej może nastąpić przez potrącenie 
należności przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo 
trzykrotnych 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 ze skutkiem 
na przyszłość i naliczenia kary umownej w wysokości 30% niezrealizowanej części umowy. 

7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie w terminie 14 dni od 
daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej 
odstąpienie od umowy. 

 



4 

 

§ 6 
ZMIANY UMOWY 

1. Zmiany umowy mogą być dokonane tylko za zgodą obu stron. 
2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczących:  
1) zmiany nazwy i innych danych identyfikacyjnych stron umowy; 
2) zmiany osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego lub Wykonawcy;  
3) zmiany stawki podatku od towarów i usług, w przypadku zmiany obowiązujących na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości ww. stawek w 
zakresie obejmującym przedmiot umowy, której strony umowy nie mogły przewidzieć w 
momencie jej podpisania; 
4) przypadków wystąpienia nw. okoliczności, pod warunkiem, że mają one wpływ na 
termin realizacji całego przedmiotu umowy, tj.  

a) opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 
b) siły wyższej (klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, 

eksplozje, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia), których zaistnienie leży poza 
zasięgiem i kontrolą Zamawiającego lub Wykonawcy. 

W okolicznościach wyżej wymienionych Strony ustalają nowy termin umowy, z tym że 
wielkość zmiany musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała. 

 
§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 

przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego  zgody. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w 

związku z realizacją niniejszej umowy. 
4. Zasady realizacji  i rozliczeń opcji będą takie same jak zasady realizacji i rozliczeń 

podstawowego przedmiot umowy. 
5. Ewentualne spory, mogące powstać w trakcie realizacji i w związku z niniejszą umową, 

rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby  Zamawiającego wg prawa polskiego. 
6. Strony wiążą inne warunki i postanowienia zawarte w ofercie Wykonawcy z dnia …………… 

oraz SIWZ na sukcesywną dostawę pieczątek i gumek stemplarskich na potrzeby jednostek 
organizacyjnych Politechniki Gdańskiej. 

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

 
 
Załączniki do umowy: 
1. SIWZ 
2. Oferta Wykonawcy 

 

 

 
Zamawiający                                                                                       Wykonawca 

 
 


