
Nr zamówienia: ZZ/3/055/D/15                              Załącznik nr 3 
 
 
 

UMOWA – WZÓR 
 

zawarta w dniu ……..….… w Gdańsku 

pomiędzy: 

Politechnik ą Gdańską, ul. G. Narutowicza 11/12, 80 - 233 w Gda ńsku 

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

reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora przez: 

mgr inż. Marka Tłoka – Kanclerza PG 

zwaną dalej „Zamawiaj ącym”  oraz: 

                                                                        

NIP:                                                    ; REGON:                                                      

KRS/CEIDG:                                                               

reprezentowaną przez:                                                                      

zwaną dalej „Wykonawc ą”  

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami” 

o następującej treści: 

 

§ 1 

PODSTAWA PRAWNA 

Strony oświadczają, że umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa szafek metalowych do przechowywania wyposażenia apteczek 

pierwszej pomocy (CPV: 33192300-5) wraz z transportem wg formularza cenowego stanowiącego 

załącznik nr 1 do umowy. 

2. Szafki powinny być metalowe, montowane na ścianę, zamykane na klucz oraz powinny posiadać 

na przednich drzwiczkach zielony krzyż lub zielony napis „Apteczka”. 

 

§ 3 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI 

1. Dostawa będzie zrealizowana dnia 28 maja 2015 r. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć szafki do siedziby Zamawiającego Politechnika Gdańska, 

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. 

3. Odbioru szafek dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę dokona pracownik Działu Spraw 

Pracowniczych. 

4. Podczas odbioru sprawdzona będzie ilość dostarczonego towaru oraz czy dostarczony towar 

odpowiada przedmiotowi umowy określonemu w § 2 umowy. 



5. Zamówione szafki powinny być dostarczone do Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach 

fabrycznych. 

6. Koszty opakowania, ubezpieczenia, załadunku, rozładunku, transportu, do czasu odebrania 

przedmiotu umowy bez zastrzeżeń ponosi Wykonawca. 

7. Wykonawca nie może powierzyć realizacji przedmiotu umowy podwykonawcom z wyjątkiem 

transportu. 

8. Formularz rzeczowo – cenowy stanowi integralną część umowy. 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą ustala się wynagrodzenie 

w kwocie …………………… brutto (słownie: ……………………………….…………………), 

którą dysponuje Zamawiający do realizacji przedmiotu umowy. 

2. Cena brutto zawiera wszystkie elementy cenotwórcze wynikające ze sposobu realizacji 

przedmiotu umowy. 

3. Ceny jednostkowe brutto szafek, określone w formularzu cenowym są cenami stałymi na 

okres obowiązywania umowy. 

4. Cena szafek wykazana na fakturze musi być zgodna z ceną z formularza cenowego. 

 

§ 5 

FINANSOWANIE 

1. Podstawą wystawienia faktury będzie potwierdzony na piśmie odbiór przedmiotu umowy bez 

zastrzeżeń.  

2. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy: 

……………………………………………………… 

w terminie 21 dni od momentu otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

VAT. 

3. Faktura VAT będzie wystawiona na Politechnikę Gdańską z dopiskiem Dział Spraw 

Pracowniczych ul. G. Narutowicza 11/12, 80 – 233 Gdańsk. 

4. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 6 

NADZÓR 

1. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego: 

……………………..…, tel. .:…………………….., e-mail: …………………… 

2. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy: 

……………………..…, tel. .:…………………….., e-mail: …………………… 

 

§ 7 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w realizowaniu przedmiotu umowy, zgodnie § 3 ust.1 umowy, w wysokości 



0,5% ceny brutto określonej w § 4 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia 

b) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, w wysokości 5% ceny brutto określonej w § 4 ust.1 umowy. 

2. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od upływu 

terminu określonego w § 3 ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia 

dodatkowego terminu na jej wykonanie i żądać zapłaty kary umownej wymienionej w ust. 1 

pkt b) niniejszego paragrafu. 

3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania kary w wysokości 3% ceny brutto za 

odstąpienie Zamawiającego od wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn zawinionych przez 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, 

gdy wartość szkody przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach 

ogólnych Kodeksu cywilnego. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd 

powszechny, według prawa polskiego. 

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

zgody drugiej strony i formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

4. Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

Załącznik 1 – Formularz rzeczowo-cenowy 

 

 

WYKONAWCA                                                                                   ZAMAWIAJĄCY 


