Załącznik Z3 – Umowa w sprawie zamówienia publicznego – wzór
Nr postępowania: ZP/403/014/D/13

UMOWA
do postępowania o zamówienie publiczne nr ZP/403/014/D/13

na dostawę systemu klucza centralnego do budynku Laboratorium Innowacyjnych Technologii
Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii – LINTE^2

zawarta w dniu …..…………. w Gdańsku pomiędzy:
Politechniką Gdańską, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
z siedzibą w Gdańsku 80-233, ul. G. Narutowicza 11/12, NIP 584-020-35-93, REGON 000001620,
reprezentowaną przez Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki dr. hab. inż. Leona
Swędrowskiego, prof. nadzw. PG, działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki
Gdańskiej, zwaną dalej „Zamawiającym”,
oraz
………………………………………………………………………….
z siedzibą …..………….
Regon …..…………., NIP …..…………., KRS/CIDG …..………….
reprezentowanym przez …..………….
zwanym dalej „Wykonawcą”,

który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 Euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

§1 Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa systemu klucza centralnego do budynku Laboratorium
Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii –
LINTE^2, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz ofertą
Wykonawcy, które są integralną częścią niniejszej Umowy.

2. Towary podlegające dostawie, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa, muszą posiadać
stosowne atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu handlowego.
§2 Termin realizacji Umowy
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy w terminie 35 dni od dnia zawarcia umowy.
§3 Cena
1. Za wykonanie umowy Zamawiający zobowiązany jest zapłacić cenę brutto w wysokości:
……………………….. zł (słownie: …………………..………………………………….)
2. Podstawą zapłaty ceny będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę po dokonaniu
protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń.
3. Zapłata zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w ciągu 21 dni
od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej faktury VAT.
§4 Warunki realizacji Umowy
1. Dostawa i montaż towaru będącego przedmiotem umowy będą zrealizowane pod adresem
Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Laboratorium LINTE^2, ul. Sobieskiego 5, 80-216 Gdańsk.
2. Dostawa i montaż będą realizowane w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
po telefonicznym zgłoszeniu dnia poprzedniego.
3. Koszty przewozu, opakowania i ubezpieczenia towaru za czas przewozu ponosi Wykonawca.
4. Zamawiający nie zapewnia pracowników fizycznych ani żadnych środków transportu ręcznego.
Wykonawca winien wnieść i zamontować towar we wskazanych przez Zamawiającego
pomieszczeniach na własny koszt.
5. Za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie jego transportu, rozładunku i wniesienia
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
6. Odbiór przedmiotu Umowy musi być potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym
ze strony Zamawiającego przez osoby wskazane w §6 ust. 3 umowy.
7. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z warunkami zamówienia lub wadliwego,
przedstawiciel Zamawiającego odmówi podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
8. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczony towar objęty przedmiotem umowy na okres
co najmniej 24 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego.
9. Wszystkie koszty związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
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10. W razie wystąpienia wad lub usterek dostarczonego towaru Zamawiający zgłosi je na piśmie
Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia w swojej
siedzibie, pod adresem:………………………………………………………………………
11. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania wad lub usterek
towaru w ciągu 24 godzin w dni robocze i 48 godzin w dni wolne i święta od momentu ich
zgłoszenia, oraz usunąć wady lub usterki najpóźniej w ciągu 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia,
w ramach ceny ustalonej w §3 ust. 1. W technicznie uzasadnionych przypadkach termin ten może
zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.
12. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z gwarancji niezależnie od uprawnień
z tytułu rękojmi.
§5 Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy – w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia
liczony od terminu określonego w §2 umowy,
b) za opóźnienie w usuwaniu wad lub usterek dostarczonego towaru – w wysokości 100 zł za
każdy dzień opóźnienia liczony od terminu określonego w §4 ust. 11 umowy,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% ceny
brutto określonej w §3 ust. 1.
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. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu ceny.
4. Każda ze stron ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
§6 Powiadomienia
1. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana na niżej wskazane adresy:
Zamawiający:

Wykonawca:

Politechnika Gdańska
Biuro projektu LINTE^2
ul. Sobieskiego 7, pok. 32
80-216 Gdańsk
………………………………….

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony umowy o
zmianie adresu dla doręczeń. W przypadku niepowiadomienia o zmianie adresu, korespondencję
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wysłaną na wyżej wymieniony adres uznaje się za skutecznie doręczoną. Korespondencja
pomiędzy Stronami następować będzie za pomocą listu poleconego lub doręczana będzie
osobiście za potwierdzeniem.
3. W sprawach związanych z wykonaniem Umowy, osobami wyznaczonymi przez Strony do
kontaktów są:
ze strony Zamawiającego: …………………………………………………

tel.:………………………………

ze strony Wykonawcy:

tel.:……………………………..

…………………………………………………
§7 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 inaczej.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zgody
drugiej strony oraz zachowania formy pisemnego aneksu.
3. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny,
według prawa polskiego.
4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich
zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego,
układowego i likwidacyjnego.
5. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności ani ponieść praw i obowiązków wynikających
z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody pisemnej Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
7. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

Załącznik 1: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (SIWZ).
Załącznik 2: Oferta Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne nr ZP/403/014/D/13

W imieniu Wykonawcy:

W imieniu Zamawiającego:

…………………………………………………

…………………………………………………

(data, podpis)

(data, podpis)
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