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Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
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Politechnika Gdańska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

UMOWA dla części  .....  zamówienia 

nr ZP …………………………. 

na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej 

Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA). 

 

Zawarta w dniu ....................2015 r. w Gdańsku 

 

 

pomiędzy: 

Politechniką Gdańską, z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, 

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

reprezentowaną przez: 

.…………………………… - ………………………………………… 

.…………………………… - ………………………………………… 

 

zwaną dalej Zamawiającym oraz 

 

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

                                          (pełna nazwa Wykonawcy wraz z adresem) 

 

NIP: ...................................; REGON: ......................................... wpisanym do KRS/CEIDG  

 

reprezentowanym przez: 

..................................................... - ...................................................................... 

..................................................... - ...................................................................... 

 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. 

U. z 2013r. poz 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” Pzp. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu Centrum 

Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) – określonych w części: ............... 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji 

(wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 roku), wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej 

eksploatacji, wykonany z bezpiecznych materiałów i nie będzie przedmiotem praw osób trzecich. 

3. 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 normalne używanie przedmiotu umowy wymaga korzystania z tych praw. 

4. Koszty dostarczenia przedmiotu umowy oraz ubezpieczenia na czas dostawy do momentu odebrania przedmiotu 

umowy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń ponosi Wykonawca.  
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5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji obejmującej zwiększenie zamówienia 

podstawowego o ilości wskazane w formularzu rzeczowo-cenowym (w tabeli - kolumna: „Liczba szt. - zamówienie 

w opcji”).  

6. Ilości w prawie opcji są ilościami przewidywanymi. Zamawiający może z nich skorzystać, lecz nie musi. 

Zamawiający zastrzega, że może dokonać zakupu wszystkich lub tylko niektórych artykułów, w stosunku do 

których przewidział prawo opcji, w ilościach wskazanych jako maksymalne. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia objętego prawem opcji zależeć będzie od ilości 

faktycznie zakupionych artykułów. 

 

§ 2 

Cena 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 objętego zamówieniem podstawowym (bez prawa opcji), 

strony ustalają cenę w kwocie brutto: ..................... PLN, (słownie .......................).  

2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 objętego prawem opcji, strony ustalają cenę w kwocie 

brutto: ..................... PLN, (słownie .......................).  

3. Powyższe ceny obejmują wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i należytego sposobu realizacji 

przedmiotu umowy i są stałe przez okres obowiązywania niniejszej umowy. 

4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za zrealizowanie przedmiotu umowy będzie podpisany przez 

obie strony protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń. 

5. Faktura będzie wystawiona na: Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne TASK i dostarczona do Biura 

Projektu. 

6. Zapłata należności za prawidłowo wystawioną fakturę będzie płatna przelewem w ciągu 14 dni od daty jej 

otrzymania, z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturze. 

7. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 3 

Warunki wykonania umowy 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: 

a) zamówienie podstawowe:       dni od daty zawarcia umowy. 

b) zamówienie opcjonalne: do 30.11.2015 r., z tym, że zamówienie opcjonalne zostanie zrealizowane 

maksymalnie 21 dni od daty przesłania zamówienia opcjonalnego. 

2. Przedmiot zamówienia objęty przedmiotem Umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę na adres: 

Politechnika Gdańska ul.  Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Centrum Informatyczne TASK, nowy 

budynek Wydziału ETI, III piętro. 

3. Dostawa w ramach prawa opcji będzie zrealizowana przez Wykonawcę na podstawie odrębnego zamówienia wg 

wzoru załącznika nr 2 do Umowy, wystawionego przez Centrum Informatyczne TASK. 

4. Zasady realizacji zamówienia w ramach prawa opcji będą takie same jak w ramach zamówienia podstawowego.  

5. Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 4 dni od dnia zawarcia umowy, do wykonania projektu graficznego 

oznakowania materiałów promocyjnych oraz przekazania ich Wykonawcy. 

6. Projekty graficzne materiałów promocyjnych w wersji poglądowej zostaną przekazane Zamawiającemu formie 

elektronicznej na adres e-mail ..................................  

7. Harmonogram akceptacji projektu graficznego, o którym mowa w ust. 6.: 

a) okres zgłoszenia poprawek przez Zamawiającego – do 2 dni od momentu przekazania projektu graficznego, 

b) okres dokonania poprawek przez Wykonawcę zgodnie z sugestiami Zamawiającego do 2 dni od momentu 

zgłoszenia poprawek przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający może zaakceptować przedstawione przez Wykonawcę projekty bez zastrzeżeń lub zgłosić 

zastrzeżenia co do poszczególnych lub wszystkich przedstawionych mu projektów. 
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9. Zamawiający zgłasza poprawki do przedstawionych przez Wykonawcę projektów graficznych do momentu 

ostatecznej akceptacji, jednakże uzgodnienie przez Wykonawcę ostatecznego wyglądu wszystkich produktów 

objętych zamówieniem musi nastąpić w ciągu 10 dni od daty zawarcia umowy. 

10. Strony są zobowiązane wzajemnie konsultować estetykę i sposób wykonania materiałów promocyjnych na etapie 

przygotowania projektów. 

11. Wykonawca ma obowiązek uwzględniać i wprowadzać wszystkie uwagi Zamawiającego do momentu ostatecznej 

akceptacji projektów. 

12. Ostateczna akceptacja projektów graficznych przez Zamawiającego będzie potwierdzona e-mailem (dane 

kontaktowe zostaną wskazane w umowie). Ostateczne projekty zostaną przekazane zamawiającemu w wersji 

edytowalnej PDF lub formatach CDR lub PSD. 

13. Materiały promocyjne objęte przedmiotem umowy dostarczone do Zamawiającego muszą być zgodne SIWZ i 

ofertą. 

14. Koszty przewozu, opakowania i ubezpieczenia przedmiotu umowy do czasu jego odebrania bez zastrzeżeń przez 

Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

15. Dokładny termin i godzina dostawy przedmiotu umowy powinny być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym, na 

co najmniej 24 godziny przed planowaną datą dostawy. 

16. Termin realizacji umowy określony w ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli 

Wykonawca dostarczył przedmiot umowy na miejsce przeznaczenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu, w stanie zupełnym. 

17. Strony wyznaczają osoby upoważnione do reprezentowania strony w sprawach związanych z wykonaniem 

umowy:  

Ze strony Zamawiającego: .................................e-mail……………………. 

Ze strony Wykonawcy: .................................e-mail……………………. 

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

Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę zobowiązaną. 

19. Jeżeli przy odbiorze przedmiotu umowy strony stwierdzą niezgodności, wady bądź braki, Wykonawca 

zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia niezgodności, wad bądź uzupełnienia braków w terminie 

uzgodnionym protokolarnie przez obie strony. W takim przypadku, terminem odbioru całości dostawy, 

upoważniającym Wykonawcę do wystawienia faktury jest dzień uzupełnienia braków i usunięcia wad (Załącznik 

1 do umowy – Protokół zdawczo-odbiorczy). 

20. W przypadku uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wymiany 

uszkodzonych materiałów promocyjnych na wolne od wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

21. Podczas odbioru przedmiotu umowy sprawdzana będzie ilość dostarczonego towaru oraz czy dostarczone 

produkty odpowiadają przedmiotowi umowy i spełniają wymogi określone w SIWZ. 

22. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z umową, dostarczony towar nie zostanie 

odebrany, a Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. a Umowy. 

23. Odbioru przedmiotu dokonają upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego spisując wraz z przedstawicielami 

Wykonawcy stosowny protokół zdawczo-odbiorczy podpisywany przez obie strony (Załącznik nr 1 do umowy). 

 

§ 4 

Warunki gwarancji i rękojmi 

1. Wykonawca udziela: 

* min. 6 miesięcznego okresu przydatności do spożycia, liczonego od daty podpisania protokołów zdawczo-

odbiorczych bez zastrzeżeń (*dot. części III). 

** min. 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, liczonej od daty podpisania protokołów zdawczo-

odbiorczych bez zastrzeżeń (**dot. części IV,V). 

** min. 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, liczonej od daty podpisania protokołów zdawczo-

odbiorczych bez zastrzeżeń (**dot. części I,II). 

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonych, wadliwych materiałów 

promocyjnych objętych gwarancją na nowe, wolne od wad w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia. 
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3. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi. 

4. Wszelkie koszty wynikające z realizacji obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca. 

5. ****Wraz z urządzeniami musi zostać dostarczona ważna karta gwarancyjna. (****Dot. części I). 

 

§ 5 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy zgodnie z § 3 ust. 1 lub ust. 2 umowy, w wysokości 0,5% ceny 

brutto określonej odpowiednio w § 2 ust. 1 lub 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, 
b) za opóźnienie w usunięciu wad bądź braków, zgodnie z § 3 ust. 20 Umowy lub za opóźnienia w wymianie 

materiałów na nowe, wolne od wad, zgodnie z § 3 ust. 21 umowy, w wysokości 15 zł. za każdy dzień 
opóźnienia, za każde naruszenie, 

c) za opóźnienie w wykonywaniu obowiązków gwarancyjnych o których mowa w § 4 ust. 2 umowy, w 
wysokości 15 zł. za każdy dzień opóźnienia, za każde naruszenie, 

d) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 
wysokości 20% ceny brutto, określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego - z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ust.1 ustawy Pzp - w 
wysokości 20% ceny brutto określonej w § 3 ust.1 niniejszej umowy. 

3. W przypadku gdy Wykonawca naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo trzykrotnej reklamacji i 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. 1 pkt. 
c) niniejszego paragrafu. 

4. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w terminie 10 dni od upływu terminu ustalonego w Umowie, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, Wykonawca w tym przypadku 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z ust. 1 pkt. c niniejszego paragrafu. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o 
wystąpieniu okoliczności determinującej przyczyny odstąpienia. 

6. Każda ze stron niniejszej umowy może dochodzić odszkodowania za rzeczywistą szkodę, jeżeli przewyższa ona 
wysokość kar umownych ustalonych w niniejszej Umowie, z zastrzeżeniem postanowień wynikających z art. 145 
Ustawy - Pzp. 

7. Łączna wysokość kar, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c) niniejszego paragrafu nie może przekroczyć wysokości 
kary na odstąpienie od umowy, o której mowa w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu. 

8. Zamawiający ma prawo do potracenia z przysługującej Wykonawcy ceny naliczonych kar umownych. 
 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności ani przenieść praw i obowiązków,  wynikających z niniejszej 

umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:  

a) zmiany obowiązujących stawek podatku VAT; 

b) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia i 

niemożliwego do zapobieżenia w szczególności klęski żywiołowej, huraganu, powodzi, katastrofy transportowej, 

pożaru, eksplozji, wojny, strajku i innych nadzwyczajnych wydarzeń, których zaistnienie leży poza zasięgiem i 

kontrolą stron. W takiej sytuacji termin dostawy zostanie przesunięty o czas trwania wydarzenia i o czas 

usunięcia jego skutków; 

c) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia 

okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. 

3. Przez dni robocze Zamawiającego rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo 

wolnych od pracy. 
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4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks 

cywilny (tj. Dz. U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z 

zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Integralną częścią niniejszej Umowy są: oferta Wykonawcy oraz SIWZ. 

7. W sprawach spornych właściwym będzie Sąd w Gdańsku. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dla Zamawiającego. 

 

 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY  

 

 

 

 

 

Załączniki:  

1. Protokół zdawczo-odbiorczy. 

2. Druk zamówienia w przypadku realizacji prawa opcji. 

  



                          

Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA).  
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
„Dotacje na innowacje” 

Politechnika Gdańska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 
 

Załącznik nr 1 do Umowy 

 

Gdańsk, dnia………………….. 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

UMOWA dla części … 

nr ZP …………………………. 

 

dotyczący przekazania przedmiotu umowy z dnia………………. 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

 Politechnika Gdańska 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

Przedstawiciel Wykonawcy 

 

 

 

Przedstawiciel Zamawiającego 

 

Przedmiot umowy: dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu Centrum Doskonałości 

Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) zgodnego z umową, SIWZ oraz ofertą będącą 

integralną częścią niniejszej Umowy. 

Przedmiot zamówienia Liczba sztuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzenie realizacji dostawy: 

Dostawa zrealizowana zgodnie / niezgodnie z umową* w dniu ............................................................... 

Uwagi dotyczące realizacji dostawy:* ………………………………………………………………………………….……………….. 

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

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

 

Termin usunięcia braków i wad:*……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 (podpis upoważnionego pracownika Zamawiającego)   (podpis upoważnionego pracownika Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do Umowy 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Gdańsk, dnia …………...2014 r. 

(nazwa jednostki organizacyjnej) 
 

POLITECHNIKA GDAŃSKA                                   
                           (nazwa wykonawcy) 

                                 
                          (adres) 

Zamówienie w ramach prawa opcji 

na  dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury 
Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) 

UMOWA dla części        nr ZP …………………………. 

 

Nr pozycji 
formularza 
cenowego 

Wyszczególnienie 

J.m. Liczba  Cena jedn. 
brutto 

 Wartość 
brutto   

      

      

      

      

Razem wartość:  

                                            
(imię i nazwisko pracownika upoważnionego do składania zamówień) 

Miejsce, termin dostawy i osoba odpowiedzialna za odbiór dostawy: 
 
 
 
 


