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Załącznik nr 7 do SIWZ 

WZÓR UMOWY 

ZP/……../051/D/14  

  

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

  

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

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

reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa Rektora przez:  

…………………………….. – ……………………………….,  

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM  

  

a firmą ………………...……………………………………………………………………………..  

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

reprezentowaną przez:  

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

REGON: ................................... NIP: ..................................... KRS / CEIDG……………………………………………. 

zwaną dalej WYKONAWCĄ,  

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

na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 

2013 poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” poniżej  207 000 euro na dostawę wyposażenia 

pracowni modelowania informatyki w mechatronice Wydziału Mechanicznego w ramach projektu 

„Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia inżynierów 

przyszłości w Politechnice Gdańskiej". 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wyposażenia pracowni modelowania informatyki w mechatronice 

Wydziału Mechanicznego ……………………, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

oraz ofertą Wykonawcy załącznik nr 1 do SIWZ oraz formularzem rzeczowo –cenowym załącznik nr 2 do 

SIWZ stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy i będącymi jej integralną częścią.  

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad, nie jest 

przedmiotem praw osób trzecich. 
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§ 2 

Wartość umowy i warunki płatności 

1. Cena określona w Umowie (łącznie cena netto + VAT) obejmuje całkowitą należność jaką Zamawiający 

zobowiązany jest zapłacić za przedmiot Umowy, w tym koszty dostawy do miejsca wskazane przez 

Zamawiającego oraz rozładunku.  

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić z tytułu realizacji przedmiotu Umowy kwotę:…....................(słownie 

złotych:............................................................) brutto.  

3. Podstawą zapłaty będzie wystawiona przez WYKONAWCĘ faktura, po dokonaniu odbioru przedmiotu 

Umowy lub jego części potwierdzonego podpisanym przez obydwie strony Umowy protokołem zdawczo-

odbiorczym bez zastrzeżeń.  

4. Faktura o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu  wystawiona przez Wykonawcę, w swojej treści 

zawierać będzie listę urządzeń będących przedmiotem umowy zgodnie z niniejszą umową wraz z ich ceną 

zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym oraz formularzem oferty stanowiącymi załączniki do niniejszej 

umowy tj. wymienione w osobnych punktach właściwe urządzenia, wskazane w załączniku nr 6 do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – uwzględniając zastosowane w tymże załączniku 

nazewnictwo.  

5.  W treści faktury o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu  zawarty będzie numer umowy „ ZP/ 

…………/051/D/14” oraz numer części postępowania (I, II, III, IV, V). Faktura wystawiona niezgodnie z 

wymaganiami określonymi w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu, nie zostanie przyjęta przez 

Zamawiającego.  

6. Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na 

konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

7. Za dzień zapłaty ustanawia się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

 

§ 3 

Warunki wykonania Umowy 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy, w terminie 50 dni kalendarzowych od dnia 

zawarcia umowy. 

2. Miejsce realizacji przedmiotu umowy: Politechnika Gdańska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, 

Wydział Mechaniczny, dokładne miejsce dostawy: Wydział Mechaniczny, pok. 105 zlokalizowany przy ul. 

Siedlickiej 1. 

3. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy oraz bezwzględnie zawiadomić 

Zamawiającego o dostawie – dr Marka Galewskiego, faksem na nr 58 347 21 51 lub pocztą elektroniczną 

margalew@pg.gda.pl, nie później niż na 3 dni robocze przed planowaną dostawą. W wyniku zaniechania 

przez Wykonawcę czynności, o której mowa powyżej Zamawiający może odmówić odbioru towaru. O 

zmianie osoby, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę na piśmie, zmiana tej osoby nie wymaga formy pisemnego aneksu. 

4. Wszelkie koszty związane z prawidłową dostawą przedmiotu umowy, w tym koszty transportu, rozładunku, 

wniesienia w miejsce, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, ponosi Wykonawca. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu, 

rozładunku, wniesienia, do momentu odebrania bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 

6. Dostarczony towar nie zostanie odebrany przez Zamawiającego w przypadku stwierdzenia jego wadliwości 

lub niezgodności z ofertą, umową lub SIWZ.  

7. Wszelkie koszty związane ze zwrotem wadliwego towaru i dostawą towaru wolnego od wad poniesie 

Wykonawca. 
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8. Termin wykonania umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem ustalonego w niniejszej umowie 

terminu Wykonawca dostarczył przedmiot umowy do miejsca wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu w 

stanie zupełnym.  

9. Przedmiot umowy może być dostarczony do miejsca odbioru wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu 

wyłącznie w dni robocze, w godz. 8:00-15:00. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do dostawy wszystkich stosownych dokumentów technicznych, 

kart gwarancyjnych oraz szczegółowego wykazu towaru wchodzącego w zakres niniejszej umowy w celu 

sprawdzenia kompletności dostawy. Wszystkie dokumenty, o których mowa w zdaniu powyżej, powinny być 

dostarczone w języku polskim. 

11. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony poprzez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego bez 

zastrzeżeń przez strony Umowy. 

 

§ 4 

Warunki gwarancji 

1. Wykonawca udziela ………………………….(minimum 12 miesięcznej) gwarancji na całość przedmiotu 

Umowy. Powyższe nie dotyczy nośników oprogramowania będących elementami przedmiotu zamówienia w 

niniejszym postępowaniu – okres gwarancyjny w przypadku nośników oprogramowania wynosi……………. 

(minimum 3 miesiące).  

2. Okres gwarancji (odpowiednio minimum 12-miesięczny i minimum 3-miesięczny) jest liczony od daty 

podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń.  

3. W przypadku wady całego lub części  przedmiotu umowy objętego gwarancją, Wykonawca zobowiązany jest 

do bezpłatnego usunięcia wad w terminie do 7 dni liczonych od powiadomienia Wykonawcy o wadzie. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją świadczeń gwarancyjnych. 

4. Zamawiający może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego w 

ust. 1 niniejszego paragrafu o ile zgłoszenie o zaistnieniu wady lub usterki przez Zamawiającego nastąpiło 

przed upływem okresu gwarancji. 

5. Wykonawca oświadcza, że wszelkie części i wyposażenie wymieniane w trakcie naprawy będą fabrycznie 

nowe i będą charakteryzowały się tymi samymi parametrami technicznymi, co części podlegające wymianie. 

6. Gwarancja obejmuje wszystkie zaistniałe wady, z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych korzystaniem ze 

przedmiotu umowy w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany dostarczonego elementu wykazującego wady fizyczne na nowy 

tego samego typu i o tych samych parametrach technicznych w przypadku, gdy po trzech naprawach 

gwarancyjnych przedmiot umowy nadal będzie wykazywał wady fizyczne uniemożliwiające jego eksploatację 

zgodnie z przeznaczeniem. 

8. W sytuacji, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu okres gwarancyjny na daną część biegnie na nowo 

od dnia wymiany. 

 

§ 5 

Kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. Wykonawca zapłaci karę umowną: 

a)  w wysokości 1% ceny brutto określonej w § 2  ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji 

przedmiotu umowy zgodnie z § 3 ust. 1 umowy; 

b) w wysokości 1% ceny brutto określonej w § 2 ust. 2 umowy  za każdy dzień opóźnienia w realizacji 

obowiązków gwarancyjnych zgodnie z § 4 ust. 3 umowy.  
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2. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art.145 ustawy Pzp, za odstąpienie od niniejszej umowy przez 

jedną ze stron, strona po której leżą przyczyny tego odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w 

wysokości 10% ceny brutto określonej w § 2  ust. 2 umowy.  

3. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od upływu terminu ustalonego w umowie, 

Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. Wykonawca w tym 

przypadku zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda 

przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie 

Cywilnym. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującej mu ceny, określonej w § 

2 ust. 2 umowy. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez stronę 

wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie, tj. m.in. w przypadku niewykonania 

umowy z należytą starannością lub rażącego naruszenia postanowień umowy.  

 

§ 6 

Zmiana umowy 

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian umowy.   Zmiany w 

umowie wynikać mogą w szczególności z tytułu: 

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności 

pod warunkiem, że mają one wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy:  

a) opóźnień wynikających z przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego, w tym w szczególności w 

przypadku przesunięcia terminu zakończenia robót budowlanych i uzyskania pozwoleń na użytkowanie, 

prowadzonych na terenie Politechniki Gdańskiej na Wydziale Mechanicznym;  

b) okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą wynikać z działania siły wyższej tj.     klęski 

żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne 

nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą stron; 

2) w zakresie rodzaju/typu produktu w przypadku obiektywnej niemożności dostarczenia produktu w 

szczególności zakończenia produkcji, niedostępności na rynku, umowę można zmienić co do 

rodzaju/typu produktu pod warunkiem, że produkt będzie posiadał takie same lub lepsze jakościowo 

parametry z jednoczesnym zachowaniem wymagań określonych przez Zamawiającego dla typów 

urządzeń określonych w Załączniku nr 6 SIWZ oraz warunków gwarancji określonych przez 

Zamawiającego. Zmiana taka nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie 

której był dokonany wybór Wykonawcy; Wykonawca w takim przypadku sporządza protokół 

konieczności, wymagana jest pisemna akceptacja zmiany przez Zamawiającego; 

3)   zmiany wynikającej ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia, a w szczególności w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT - 

w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony 

 



  

 

 

Oznaczenie sprawy: ZP /……/051/D/14 

 

Projekt „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości 

w Politechnice Gdańskiej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania – 67 186 928, 68  zł. 

St
ro

n
a5

 

Zamawiającego: jest: ...................................... tel. .............  

 ze strony Wykonawcy: jest: ....................................... tel. ............. 

2. O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się wzajemnie w 

formie pisemnej. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę zobowiązaną 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy 
ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

4. Przez dni robocze strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo 
wolnych od pracy. 

5. W sprawach spornych właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
6. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania przez Wykonawcę cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 
 

 

 

WYKONAWCA                ZAMAWIAJĄCY 

 

 

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

 

Załączniki:  

1. Protokół zdawczo - odbiorczy   

2. SIWZ  

3. Oferta Wykonawcy 

4. Formularz rzeczowo-cenowy 

 

 

 


