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Załącznik nr 11 do SIWZ 
 

Nr postępowania: ZP/35/055/U/14 
UMOWA - WZÓR 

 
pomiędzy: 
Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk  
REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 
reprezentowaną przez: 
mgr inż. Marka Tłoka – Kanclerza Politechniki Gdańskiej, działającego na podstawie 
pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej; 
zwaną dalej "Zamawiającym"  
oraz 
_________________________________________zamieszkałą/ym (z siedzibą) ____________ 
 
PESEL: ______________ (REGON: ________; NIP: ________ KRS/CEIDG: ________) 
 
reprezentowanym przez: 
____________________ 
 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 
który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póz. zm.), zwaną dalej Ustawą 
Pzp. 
 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług szkolnictwa wyższego polegających 

na przeprowadzeniu zajęć z matematyki oraz przygotowaniu programu i materiałów 
dydaktycznych do zajęć z matematyki dla studentów Politechniki Gdańskiej (studia, semestr, 
wydział, kierunek) w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014, zgodnie 
ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z dnia _________ oraz ofertą z dnia 
__________ złożoną przez Wykonawcę, stanowiącymi załączniki do niniejszej Umowy 
i będącymi jej integralną częścią. 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 
a) przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w formie i ilości zgodnej z załącznikiem nr 1 

do SIWZ oraz w zakresie materiału zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ; 
b) prowadzenie konsultacji w siedzibie Zamawiającego w salach przez niego wskazanych, 

w terminach dogodnych dla grup studenckich przypisanych danemu wykładowcy, w ilości 
zgodnej z załącznikiem nr 1 do SIWZ; 

c) przygotowywanie, przeprowadzenie i sprawdzanie kolokwiów oraz sprawdzianów w ilości 
zgodnej z zasadami zaliczania przedmiotu obowiązującymi na danym kierunku studiów; 

d) podsumowywanie wyników uzyskanych przez studentów w poszczególnych grupach 
dziekańskich i dostarczenie ich osobie odpowiedzialnej za przedmiot; 

e) udział w przygotowywaniu, przeprowadzaniu i sprawdzaniu egzaminów. 
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§ 2 
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY 

 
1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień zawarcia umowy. 
2. Termin zakończenia realizacji umowy ustala się na dzień zakończenia sesji poprawkowej 

semestru letniego roku akademickiego 2013/2014. 
3. Miejscem realizacji przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego: Politechnika 

Gdańska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, w salach wskazanych przez 
Zamawiającego. 
 

§ 3 
WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

 
1. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, 

stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 
2.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością 

w sposób zgodny z : 
a) wytycznymi Zamawiającego; 
b) przedstawionym planem zajęć w formie pisemnej; 
c) postanowieniami SIWZ oraz jej załączników; 
d) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa; 
e) zasadami rzetelnej wiedzy oraz etyką zawodową i ustalonymi zwyczajami Politechniki 

Gdańskiej, z uwzględnieniem uwag zgłaszanych przez dyrekcję Centrum Nauczania 
Matematyki i Kształcenia na Odległość zwanym dalej CNMiKnO. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 
a) zapoznał się z warunkami świadczenia usług będących przedmiotem umowy; 
b) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie świadczenia usług stanowiących 

przedmiot umowy lub dysponuje wykwalifikowanym personelem, co pozwoli mu na należyte 
i terminowe wywiązanie się z warunków umowy; 

c) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy w wykonywaniu czynności 
przewidzianych w umowie, a w szczególności osoby bezpośrednio odpowiedzialne 
za prowadzenie zajęć dydaktycznych posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia 
pozwalające na należyte wykonanie jej przedmiotu. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
a) kontroli merytorycznej, a w szczególności kontroli dotyczącej realizacji programu danego 

przedmiotu, przez osobę odpowiedzialną za ten przedmiot i dyrekcję CNMiKnO; 
b) zmniejszenia liczby godzin zajęć w przypadku likwidacji przez Wydział grup/y studenckiej 

prowadzonej przez Wykonawcę co skutkować będzie proporcjonalnym, co do planowanej 
liczby godzin zajęć, zmniejszeniem wysokości wynagrodzenia za daną część zamówienia. 

5. Poszczególne części stanowiące przedmiot umowy prowadzone będą: 
dla części _____ przez _____________. 

6. W celu prawidłowej realizacji usług stanowiących przedmiot umowy Zamawiający 
zobowiązuje się nieodpłatnie udostępnić Wykonawcy pomieszczenia przystosowane 
do prowadzenia zajęć dydaktycznych stanowiących przedmiot umowy. 

7. Strony zastrzegają sobie możliwość zmian w harmonogramie z siedmiodniowym 
wyprzedzeniem (siedem dni kalendarzowych). Zmiany musza być zatwierdzone przez 
dyrekcję CNMiKnO. 
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8. W przypadku niemożliwości realizowania przez Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie 
z harmonogramem zajęć, spowodowanej usprawiedliwioną nieobecnością trwającą 
w miesiącu nie dłużej niż pięć dni następujących kolejno po sobie, przy czym przez 
usprawiedliwioną nieobecność rozumie się wyłącznie nieobecność udokumentowaną 
zwolnieniem lekarskim lub innym dokumentem urzędowym, Wykonawca zobowiązany jest 
do przeprowadzenia zajęć w ilości godzin równej nie odbytym zajęciom, w innym terminie, 
uzgodnionym z osobą wyznaczoną w ust. 11. 

9. W przypadku długotrwałej nieobecności (tj. trwającej dłużej niż pięć dni następujących 
kolejno po sobie) osoby prowadzącej zajęcia, strony ustalają sposób jej zastępstwa. 

10. Poza przypadkiem określonym w ust. 7 dopuszcza się odpracowanie przez Wykonawcę 
niezrealizowanych godzin w terminach ustalonych z osobą wyznaczoną w ust. 11. 

11. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, do kontaktów: ZAMAWIAJĄCY 
wyznacza Pana: Marcina Stępniaka tel. /58/ 348-61-79; e-mail: marste@pg.gda.pl, 
z CNMiKnO, a WYKONAWCA wyznacza: Pana/Panią: ____________________. 
 

§ 4 
WYNAGRODZENIE 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą strony ustalają wynagrodzenie 

brutto w kwocie: 
_____________________ 

 
słownie: _______________________________________________________________ 

 
2. Wynagrodzenie jednostkowe brutto określone w formularzu rzeczowo-cenowym jest 

wynagrodzeniem stałym na okres obowiązywania Umowy. 
3. Rozliczenie finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będzie prowadzone w PLN. 
4. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, będzie oparte o rzeczywiste, przeprowadzone 

godziny wykładów, ćwiczeń oraz konsultacji w czasie semestru i w okresie przed 
i po egzaminacyjnym. 

 
§ 5 

FINANSOWANIE 
 

1. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy 
następować będzie z upływem każdego miesiąca kalendarzowego. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną/y fakturę VAT/rachunek 
przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej/go faktury/rachunku, 
na konto Wykonawcy: 

 
Bank: ______________________________________________________________________ 
 
Numer konta: ________________________________________________________________ 

 
3. Faktura VAT/rachunek będą wystawione na adres: 

 
Politechnika Gdańska 

Centrum Nauczania Matematyki  
i Kształcenia na Odległość 

ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 

  



4 | S t r o n a  

 

§ 6 
KARY UMOWNE 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) z tytułu niestawienia się na zajęcia bez powiadomienia o tym właściwej grupy studenckiej 

oraz osoby wyznaczonej z ramienia CNMiKnO, o której mowa w § 3 ust. 11 w wysokości 
50,00 PLN, za każde zajęcia, nie dotyczy wypadków losowych lub nagłych zdarzeń; 

b) z tytułu nieodpracowania w innym terminie usprawiedliwionej nieobecności, o której mowa 
w § 3 ust. 8 w wysokości 50,00 PLN, za każde zajęcia do odpracowania, nie dotyczy 
wypadków losowych lub nagłych zdarzeń; 

c) z tytułu nieterminowego dostarczenia wyników, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt d) 
w wysokości 20,00 PLN, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia, w którym 
miało nastąpić dostarczenie wyników do dnia dostarczenia włącznie; 

d) z tytułu nieobecności podczas czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt e) w wysokości 
20,00 PLN za każdą nieobecność. 

2. Z tytułu nienależytego wykonywania przez Wykonawcę w okresie jednego miesiąca 
kalendarzowego zobowiązań przyjętych niniejszą umową, w tym usług stanowiących 
przedmiot umowy, w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, 
o której mowa w § 4 ust. 1. 

3. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp, za odstąpienie 
od niniejszej umowy przez jedną ze stron, strona po której leżą przyczyny odstąpienia, 
zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie w terminie 7 dni 
od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności 
determinującej odstąpienie od umowy, min. w przypadku rażącego naruszenia postanowień 
umowy lub braku staranności oraz rzetelności ze strony Wykonawcy. 

5. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, dopuszczalne 
jest dochodzenie odszkodowania przenoszącego karę umowną na zasadach Kodeksu 
Cywilnego. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego 
mu wynagrodzenia umownego. 

 
§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy mogą nastąpić jedynie na zasadzie określonej w art. 144 
Ustawy Pzp. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących sytuacjach 
dotyczących dostawy partii przedmiotu umowy: 

a) zmiana obowiązujących stawek podatkowych; 
b) zmiana nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy;  
c) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego 

do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia. 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści Umowy wymagają formy pisemnej. 
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4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują przepisy 
Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy Pzp nie stanowią inaczej oraz inne 
obowiązujące przepisy prawa, a ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane wg 
prawa polskiego przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

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

6. Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, z jakimi 
osoby trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem przez niego 
z praw należących do osób trzecich, a w szczególności z praw autorskich, patentów, wzorów 
użytkowych, wzorów zdobniczych, wzorów przemysłowych lub znaków towarowych, jeżeli 
używanie przedmiotu umowy wymaga korzystania z tych praw. 

7. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 

 
 
 
Załączniki do Umowy: 
Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 
Załącznik nr 2 - Oferta z dnia _________. 
 
 
 
WYKONAWCA                                                                                                  ZAMAWIAJĄCY 


