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UMOWA - wzór 

ZP/................/051/D/15 

 

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: 

mgr inż. Marka Tłoka – Kanclerza Politechniki Gdańskiej 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 

 

a 

 

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

KRS/CEIDG ........................................................................ 

REGON: ............................. NIP: ........................................ 

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 poen. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” o 
wartości  powyżej 207 000 euro na dostawę wraz z zainstalowaniem urządzeń 
multimedialnych do pomieszczeń Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki 
Gdańskiej w ramach projektu: „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej” 
 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest na dostawa wraz z zainstalowaniem urządzeń multimedialnych do 
pomieszczeń Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w ramach projektu: 
„Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej” zgodnie ze szczegółowym  opisem 
przedstawionym w SIWZ oraz ofertą Wykonawcy stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy i 
będącymi jej integralną częścią. 

 

§ 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.  
 
 

2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić z tytułu realizacji przedmiotu Umowy kwotę: 
 

brutto:  ................................ zł 
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(słownie: ............................................................................................) 

 

3. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez WYKONAWCĘ po dokonaniu protokolarnego 
odbioru przedmiotu Umowy (wzór - załącznik nr 3 do umowy) bez zastrzeżeń.    

 

4. Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 

 

§ 3 

Warunki wykonania Umowy 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy, w terminie do ...... dni od dnia 
zawarcia niniejszej umowy. 

 

2. Miejsce realizacji przedmiotu umowy: 
 

Politechnika Gdańska 

Wydział Elektrotechniki i Automatyki 

ul. G. Narutowicza 11/12  i ul. Sobieskiego 7 

80-233 Gdańsk                 

 

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy po wcześniejszym uzgodnieniu  
z Zamawiającym daty i godziny dostawy, czasu instalacji i uruchomienia oraz terminu 
przeprowadzenia szkolenia. 

 

4. Przedmiot umowy winien być zrealizowany wyłącznie w dni robocze Zamawiającego, w 
godzinach 8

00
-15

00
. Ewentualne odstępstwa muszą być uzgodnione z Zamawiającym. 

 

5. Odbioru przedmiotu umowy dokona komisja Zamawiającego z udziałem pracownika  
wskazanego w ust. 13 niniejszego paragrafu.   
 

6. Przedmiot umowy obejmuje również jego transport do miejsca wskazanego w ust 2 niniejszego 
paragrafu, rozładunek oraz wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 

 

7. Dostarczony towar nie zostanie odebrany przez Zamawiającego w przypadku stwierdzenia jego 
niezgodności z ofertą, umową lub SIWZ. 

 

8.  Wszelkie koszty związane ze zwrotem i dostawą właściwego towaru poniesie Wykonawca. 
 

 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie jego 
transportu, rozładunku, wniesienia lub instalacji. 

 

10. Termin wykonania umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem terminu określonego 
w ust. 1 niniejszego paragrafu WYKONAWCA dostarczył  przedmiot Umowy opisany w § 1 w 
miejscu wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, w stanie zupełnym. 
 

 



 

 

3 

Projekt „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej” współfinansowany przez Unię Europejską  ze  środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Numer 

umowy o dofinansowanie: UDA-POIS.13.01-058/08-00. 

 

11. Za datę odbioru strony uważają datę podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-
odbiorczego bez zastrzeżeń. 
 

12. Wykonawca dołączy do przedmiotu umowy wszystkie stosowne dokumenty techniczne i karty 
gwarancyjne w języku polskim. 
 

13. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, osobą wyznaczoną do kontaktów  
 

a) ze strony ZAMAWIAJĄCEGO jest: 

 ………………………… tel: …………………….. 

 b) ze strony WYKONAWCY:  

 ..................................  tel: ......................................... 

14. O wszelkich zmianach osób upoważnionych do kontaktu, strony niezwłocznie powiadomią się  

wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę 

zobowiązaną. 

§ 4 

Warunki gwarancji  

1. WYKONAWCA na poszczególne urządzenia i wykonane prace udziela  .......... miesięcznej 
gwarancji. Gwarancja obejmuje bezpłatny transport do Wykonawcy oraz bezpłatną naprawę i 
części zamienne. Okres gwarancji jest liczony od daty podpisania protokołu zdawczo – 
odbiorczego bez zastrzeżeń. 

 

2. Strony ustalają, iż w okresie gwarancji Wykonawca przystąpi do naprawy gwarancyjnej  
w terminie nie dłuższym niż 2 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia  

3. Jeżeli czas naprawy gwarancyjnej będzie trwał powyżej 5 dni kalendarzowych, i będzie dotyczył 
wadliwego działania urządzeń Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na czas naprawy, 
równoważny (o nie gorszych parametrach) sprzęt zastępczy. Zamawiający zastrzega, że termin 
dokonania naprawy nie może być dłuższy niż 21 dni kalendarzowych, liczonych od dnia 
zgłoszenia.  

 
4. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzeń wykazujących wady fizyczne na nowe tego 

samego typu i o nie gorszych parametrach technicznych w przypadku:  
a) gdy nie wykona naprawy w ciągu 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia,  
 
b) gdy po trzech naprawach gwarancyjnych (niezależnie czy będzie to ta sama, czy różne wady) 
urządzenie będzie nadal wykazywało wady fizyczne uniemożliwiające jego eksploatację zgodnie 
z przeznaczeniem, w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych. 
 

 
5. W wypadku wymiany urządzenia na nowe gwarancja biegnie od początku, tzn. od daty 

wymiany urządzenia. 
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6. ZAMAWIAJĄCY będzie dokonywał zgłoszenia usterki lub wady pisemnie na wskazane przez 
WYKONAWCĘ dane kontaktowe: nr …………………………, e-mail: …………………….. 

 

§ 5 

Kary umowne 

1. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w  § 3 ust. 1 umowy WYKONAWCA zapłaci 
karę umowną w wysokości 0,5% ceny brutto określonej w § 2 ust. 2 umowy za każdy dzień 
opóźnienia.  
 

2. Za niedochowanie terminów określonych w §4 ust 2 WYKONAWCA zapłaci karę umowną w 
wysokości 0,5% wartości naprawianego lub wymienianego urządzenia (podstawą wyceny będzie 
załącznik do oferty wykonawcy -  wykaz cen jednostkowych) za każdy dzień opóźnienia. 
 

3. 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 odstąpienia zapłaci drugiej stronie 
karę umowną w wysokości 20% ceny brutto określonej w § 2 ust. 2 umowy. 

 

4. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w terminie 30 dni od upływu terminu ustalonego 
w umowie, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. 
WYKONAWCA w tym przypadku zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną, o której mowa w ust. 
3 niniejszego paragrafu. 
 

5. W przypadku, gdy Wykonawca naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo trzykrotnych 
uwag zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego umowa nadal nie będzie wykonywana przez 
Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający będzie uprawniony do 
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Zamawiający będzie 
uprawniony do naliczenia kary umownej o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 
  

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie w terminie 30 dni od 
daty powzięcia przez Stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie 
od umowy. 
 

7. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda 
przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych. 

 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu ceny umownej. 
 

§ 6 

Zmiana umowy 

1. Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron. 
 

2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 
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3. Strony dopuszczają zmiany postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, dotyczące: terminu i przedmiotu umowy. 
 

4. Termin realizacji przedmiotu umowy lub przedmiot umowy, mogą ulec zmianie  
w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych okoliczności pod warunkiem, że ma ona 
wpływ na termin realizacji lub przedmiot umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę 
terminu realizacji przedmiotu umowy lub przedmiot umowy mogą wynikać z: 
a)  sytuacji, gdy do ustalonego terminu wykonania przedmiotu umowy oferowane 

urządzenia nie będą dostępne na rynku lub zaprzestano ich produkcji. Wykonawca może 

zaproponować nowocześniejsze zamienniki o takich samych lub o lepszych parametrach 

technicznych w cenie nie większej niż w ofercie. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek 

pisemnego poinformowania Zamawiającego o konieczności zamiany towaru oraz dostarczenie 

pisemnego potwierdzenia dystrybutora lub producenta o braku dostępności na rynku 

zamienianego urządzenia.  

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, 
pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza 
zasięgiem i kontrolą Stron),  

c) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
d) ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody w 

budynku, 
e) ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód 

formalno-prawnych, 
f) zmian osób reprezentujących strony umowy lub osób biorących udział w realizacji 

przedmiotu umowy, 
g) zmiany nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy.  

 

§ 7 

 Postanowienia końcowe  

1. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ są integralną częścią umowy.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

3. W sprawach spornych właściwym będzie Sąd w Gdańsku. 

4. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania przez Wykonawcę cesji wierzytelności ani 

przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz innego podmiotu bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Przez dni robocze Zamawiającego strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 

sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 

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

 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 

………………………….…..     ………………………………  
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PROTOKÓŁ  ZDAWCZO-ODBIORCZY 

 

Stwierdza się, że zgodnie z treścią Umowy ZP/...../051/D/15 z dnia …..……. został zrealizowany 

przedmiot umowy: 

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

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

Przedmiot Umowy przyjmuje się bez zastrzeżeń. 

Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu umowy/usterki stwierdzone podczas odbioru: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Termin usunięcia braków/usterek: 

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

 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla ZAMAWIAJĄCEGO 

i WYKONAWCY. 

 

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.       

   

        Przedstawiciel Wykonawcy                   Przedstawiciel Zamawiającego 

 

……………………………………     ……………………………….. 

 

Gdańsk, ……...................... 

 

 

 


