
Załącznik nr 2 
do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu 

 
WZÓR 

                          UMOWA DOSTAWY 
Nr ZZ/25/002/D/2015 

zawarta w dniu ... .............. 2015 roku 

pomiędzy: 
Politechniką Gdańską, Wydziałem InŜynierii Lądowej i Środowiska z siedzibą w 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, 
NIP 584-020-35-93, REGON 000001620, reprezentowaną przez: 
……………………………………….., działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej 
zwaną dalej „Zamawiającym" 
a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 
...................................................... przy ulicy ………………, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy …………………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS ……………………..NIP ……………….. REGON:……………….. reprezentowanym przez: 
1. ............................................................................... 
 
albo (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEiIDG ) 
Imię i nazwisko …………………., działającym pod firmą …………………, z siedzibą w ……………………….. przy ulicy 
…………………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 
………………………….., REGON …………………. 
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,  
któremu udziela się zamówienia z dziedziny nauki bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, art. 4 pkt 8a (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.). 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa pizzy dla studentów Wydziału InŜynierii Lądowej i Środowiska Politechniki 

Gdańskiej w ramach konkursu „Wykombinuj most”. 
 

§ 2 
WARUNKI REALIZACJI  

 
2. Przygotowanie i dostarczenie pizzy dla co najmniej 100 osób na bazie produktów najwyŜszej jakości, 

gwarantujących bezpieczeństwo. 
 
1. Dostawa pizzy w dniu 06 maja 2015r (środa)  

a) pizza duŜa w ilości 30 sztuk, na cienkim cieście o grubości (od +/- 0,5cm do +/- 0,8cm) 
           - średnica nie mniej niŜ 30 cm, 
           - pokrojona na 6 kawałków, 
           - sos, ser, cebula, pomidor, feta, oliwki, 

b) pizza duŜa  w ilości 30 sztuk, na cienkim cieście o grubości (od +/- 0,5cm do +/- 0,8cm) 
- średnica nie mniej niŜ 30 cm 
- pokrojona na 6 kawałków 
- sos, ser, pieczarki, szynka 

c) pizza duŜa  w ilości 20 sztuk, na cienkim cieście o grubości (od +/- 0,5cm do +/- 0,8cm) 
- średnica nie mniej niŜ 30 cm 
- pokrojona na 6 kawałków 
- sos, ser, szynka, ananasy 
 
Dostawa pizzy: w dniu 06 maja (środa) nastąpi w dwóch turach:  
I tura o godzinie 13:00 po 15 szt. pizzy rodzaju a) i b) oraz 10 szt. pizzy rodzaju c) - Dziedziniec Północny  
i Południowy PG  

          II tura o godzinie 13:30 po 15 szt. pizzy rodzaju a) i b) oraz 10 szt. pizzy rodzaju c) - Dziedziniec Północny  
i Południowy PG  
Do pizzy Wykonawca dostarczy nie mniej niŜ 6 opakowań serwetek po minimum 100 szt. w opakowaniu 
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2. Dostawa pizzy w dniu 08 maja 2015r (piątek) 

a) pizza duŜa w ilości 30 sztuk, na cienkim cieście o grubości (od +/- 0,5cm do +/- 0,8cm) 
- średnica nie mniej niŜ 30 cm 
- pokrojona na 6 kawałków 
- sos, ser, cebula, pomidor, feta, oliwki, 

b)  pizza duŜa w ilości 30 sztuk, na cienkim cieście o grubości (od +/- 0,5cm do +/- 0,8cm) 
- średnica nie mniej niŜ 30 cm 
- pokrojona na 6 kawałków 
- sos, ser, pieczarki, szynka 

c) pizza duŜa  w ilości 20 sztuk, na cienkim cieście o grubości (od +/- 0,5cm do +/- 0,8cm) 
- średnica nie mniej niŜ 30 cm 
- pokrojona na 6 kawałków 
- sos, ser, szynka, ananasy 
 
Dostawa pizzy: w dniu 08 maja (piątek) w dwóch turach:  
I tura o godzinie 12:00 - po15 szt. pizzy rodzaju a) i b) oraz 10 szt. pizzy rodzaju c)- Budynek  „Kuźni” PG 
laboratorium  
II tura o godzinie 12:30 – po 15 szt. pizzy rodzaju a) i b) oraz 10 szt. pizzy rodzaju c)- Budynek   „Kuźni” 
PG laboratorium  

           Do pizzy Wykonawca dostarczy nie mniej niŜ 6 opakowań serwetek po minimum 100 szt. w opakowaniu. 
 

3. Przedmiot umowy obejmuje transport Ŝywności  na  własny koszt i ryzyko zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami sanitarnymi. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywanie porządku w miejscu realizacji dostawy (bieŜące zagospodarowanie 
śmieci i odpadów). 

5. W przypadku niekompletnego zrealizowania dostawy Zamawiający zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego 
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Odpowiedzialność i wszelkie ryzyko do momentu dostawy przedmiotu umowy do Zmawiającego ponosi 
Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy ze szczególną starannością  i rzetelności 

 
                                                                                     § 3 

TERMIN, MIEJSCE I REALIZACJI UMOWY 
  

1.  Termin realizacji dostawy: 06.05.2015 r. i 08.05.2015r. 
2. Miejsce realizacji przedmiotu umowy: Politechnika Gdańska, Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska, ul. G. 

Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,  06 maja (środa) - Dziedziniec Północny i Południowy PG, 08 maja (piątek) - 
Budynek „Kuźni” PG laboratorium. 

3. Wykonawca wyznacza  do kontaktu z Zamawiającym osobę Panią/Pana……………………….. tel. ………………………  
 

§ 4 
WYNAGRODZENIE 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą z dnia .................. złoŜoną przez Wykonawcę, ustala się 

wynagrodzenie w kwocie: 
 

brutto: ……………………………. zł 
słownie złotych: (……………………………………….) 
 
PowyŜsze wynagrodzenie obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji 
przedmiotu umowy.   

§ 5 
                                                                          FINANSOWANIE 
 
1. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po prawidłowym wykonaniu dostawy pizzy 

będącej przedmiotem umowy bez zastrzeŜeń. 
2. Odbiór przedmiotu mowy nastąpi na podstawie podpisu złoŜonego przez pracownika Zamawiającego na fakturze. 
3. Fakturę naleŜy wystawić na: Politechnika Gdańska, Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska, 80-233 Gdańsk ul. 

Narutowicza 11/12. NIP 584-020-35-93.  
4. NaleŜność za fakturę będzie płatna przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury, z konta Zamawiającego: 
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Bank Zachodni WBK S.A.I O /Gdańsk  
41 1090 1098 0000 0000 0901 5569 
na konto Wykonawcy: 
........................................................................ 

5. Za dzień zapłaty uwaŜać się będzie dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 
 

§6 
KARY UMOWNE 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za opóźnienie w wykonaniu dostawy w wysokości 50,00 zł za kaŜdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,  
b) z tytułu naruszenia postanowień umowy lub nienaleŜytego wykonanie dostawy w wysokości 5% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za kaŜdy przypadek naruszenia 
2. Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, strona po której leŜą przyczyny odstąpienia zapłaci drugiej 

stronie karę umowną w wysokości 100% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,  
z wyłączeniem okoliczności określonych w art.145 ust.1 ustawy Pzp. 

3. W przypadku powstania szkody przewyŜszającej wysokość kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złoŜone na piśmie w terminie 2 dni od momentu 
uzyskania informacji o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od umowy, tj. m.in. naruszenia 
postanowień umowy lub niewykonania umowy z naleŜytą starannością przez wykonawcę. 

5. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującego mu  wynagrodzenia. 
6. Dochodzenie kar umownych za odstąpienie nie wyklucza dochodzenia kar umownych z innych tytułów. 
 

§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Zmiana i uzupełnienie niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
2. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez jego pisemnej zgody. 
3. Strony wiąŜą inne warunki i postanowienia zawarte w ofercie z dnia ……... i zapytaniu ofertowym. 
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego,  

a ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane wg prawa polskiego przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

5. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla kaŜdej ze stron. 
 

     Załączniki do umowy: 
1. Zapytanie ofertowe 
2. Oferta Wykonawcy 

 
     * niepotrzebne skreślić 
 
 
 

  WYKONAWCA                                                                    ZAMAWIAJĄCY 
 

 
 
 

Akceptacja treści umowy odbywa się przez złoŜenie oświadczenia na formularzu oferty. 


