
 

 
 

Gdańsk, dnia 13.10.2015r. 
 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 02.10.2015r.  nr ogłoszenia 259856-2015 

 i na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl  
oraz w siedzibie Zamawiającego 

 
 

ZMIANA TREŚCI  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
do postępowania nr  ZP 13/WILiŚ/2015, CRZP 314/002/D/15 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę aparatury naukowo – badawczej i urządzeń pomiarowych  

na potrzeby Wydziału InŜynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej 
 

 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający, Politechnika Gdańska  
Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska informuje, iŜ dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia:  
 
W załączniku nr 7 do SIWZ – (Wzór umowy dostawy) - § 4 GWARANCJA I WARUNKI REALIZACJI 
NAPRAW W OKRESIE GWARANCJI  oraz  § 5 KARY UMOWNE 
 
przed zmianą było: 
 

Załącznik nr 7 do SIWZ 
Nr postępowania: ZP 13/WILiŚ/2015  
CRZP 314/002/D/15 

 
 

WZÓR 
                          UMOWA DOSTAWY 
Nr ZP 13/WILiŚ/2015, CRZP 314/002/D/15/A*,B*,C*,D* 

 
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) 
................................................................................................................................................ 
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z siedzibą w ............ przy ulicy ………………, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy …………………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS ……………………..NIP ……………….. REGON:………………..  
reprezentowanym przez: 
1. ............................................................................... 
2. ............................................................................... 
 
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”,  
 
który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości poniŜej 207 000 euro, na podstawie 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. 
 
Wykonawca oświadcza, Ŝe na dzień zawarcia niniejszej umowy informacje są zgodne z dokumentami 
przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia. 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa Oscyloskopu – Część A*, Zestawu pomiarowego ciśnienia 
hydrostatycznego – B*, Stacji pogodowej wraz z oprogramowaniem - Część C*, Homogenizatora do 
asfaltu z oprzyrządowaniem – Część D* na potrzeby Wydziału InŜynierii Lądowej i Środowiska 
Politechniki Gdańskiej, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
z dnia .........  oraz w ofercie z dnia ........ złoŜonej przez Wykonawcę, stanowiącymi załączniki do 
niniejszej umowy i będącymi jej integralną częścią. 

 
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, pochodzący z bieŜącej produkcji, 

wolny od wszystkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie jest przedmiotem praw osób 
trzecich. 

§ 2 
TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI REALIZACJI UMOWY  

 
1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie : 

 
……………………………… (zgodnie z danymi z oferty - Zał. nr 1 do SIWZ) od dnia zawarcia umowy.  
 
Jest to maksymalny termin realizacji przedmiotu umowy obejmujący termin dostawy Oscyloskopu*, 
Zestawu pomiarowego ciśnienia hydrostatycznego*, Stacji pogodowej wraz z oprogramowaniem*, 
Homogenizatora do asfaltu z oprzyrządowaniem* do siedziby Zamawiającego liczony od dnia zawarcia 
umowy do dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, bez zastrzeŜeń. 

 
2. Miejsce dostawy przedmiotu umowy: Politechnika Gdańska, Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska, ul. 

Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. Przedmiot umowy (w szczególności dostarczony za pomocą poczty 
kurierskiej czy firmy transportowej) powinien zostać dostarczony do budynku Gmach Główny (bud. nr 1), 
Wydział Architektury, Katedra Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego, pok. 363 
(dot. Części A*),do budynku „Hydro” (bud. nr 20), Katedra Hydrotechniki, pok. 116 (dot. Części 
B*),do budynku „Hydro” (bud. nr 20), Laboratorium pok. 305, II piętro, Katedra Technologii Wody i 
Ścieków (dot. Części C*), do Laboratorium Badań Drogowych, Pawilon Jugosławiański 2 (bud. nr 44) 
(dot. Części D*). 
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3. Nazwa, parametry techniczne oraz cena przedmiotu umowy, dostarczonego do Zamawiającego muszą być 
zgodne z ofertą Wykonawcy. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub niespełniającego warunków 
zamówienia Zamawiający nie dokona jego odbioru.  
 

4. Przedmiot umowy naleŜy dostarczyć w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem. 
 

5. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy takŜe karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi (jeśli 
posiada) w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej – 1 egzemplarz  (z prawem Zamawiającego 
do jej kopiowania wyłącznie na potrzeby własne). 

 
6. W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 

wobec Zamawiającego za ich działania lub zaniechania.  
 
7. Dostawa musi nastąpić w dni robocze Zamawiającego, w godzinach 900-1400 po telefonicznym zgłoszeniu  

z co najmniej 48 – godzinnym wyprzedzeniem.  
 

8. Dostawa przedmiotu umowy obejmuje jego rozładunek oraz wniesienie przez Wykonawcę na miejsce 
uzgodnione wcześniej z Zamawiającym. 

 
9. Odbioru przedmiotu dostawy pod względem zgodności z ofertą dokona upowaŜniony przez Zamawiającego 

pracownik: mgr inŜ. Monika Zielińska – część A*, mgr inŜ. Jakub Hakiel – część B*, mgr inŜ. Karolina 
Fitobór – część C, mgr inŜ. Mariusz Jaczewski – część D*, spisując z Wykonawcą protokół  zdawczo-
odbiorczy. W przypadku uwag dotyczących realizacji przedmiotu umowy lub stwierdzonych wad przedmiotu 
umowy, strony ustalą sposób oraz termin usunięcia nieprawidłowości. Termin ten nie będzie dłuŜszy niŜ 14 
dni kalendarzowych. Wystąpienie powyŜszych okoliczności nie uchyla uprawnień Zamawiającego oraz 
konsekwencji Wykonawcy związanych z niedotrzymaniem terminu realizacji umowy określonego w § 2 ust. 
1 umowy i odpowiedzialności za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zobowiązań umownych. 

 
10. Osobą upowaŜnioną do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych 

z wykonaniem umowy jest ……………………………………… .  
 

11. O kaŜdej zmianie wyznaczonych  osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się wzajemnie. 
Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciąŜają stronę zobowiązaną. 

 
§ 3 

CENA UMOWY I FINANSOWANIE 
 

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

 
     Część A*, B*, C*, D* 

 
brutto: ……………………………. zł 
słownie złotych: (……………………………………….) 
 

2. PowyŜsza cena obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu 
i sposobu realizacji przedmiotu umowy.  
 

3. Przedmiot umowy uwaŜa się za zrealizowany, jeŜeli zostanie odebrany protokołem zdawczo-
odbiorczym, podpisanym przez obie strony bez zastrzeŜeń, w terminie określonym w § 2 ust. 1 
niniejszej umowy. Protokół ten będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT.  
 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystawienia dwóch osobnych faktur (dot. cz. D). 
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5. Fakturę naleŜy wystawić na: Politechnika Gdańska, Wydział InŜynierii Lądowej 
i Środowiska, 80-233 Gdańsk ul. Narutowicza 11/12. NIP 584-020-35-93. 

 
6. Fakturę naleŜy wystawić z wyszczególnieniem poszczególnych elementów zamówienia, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy z dnia……………………………………………… 
 

7. Zapłata za fakturę nastąpi przelewem, w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury, z konta Zamawiającego: 
Bank Zachodni WBK S.A.I O /Gdańsk  
41 1090 1098 0000 0000 0901 5569 
 
na konto Wykonawcy: 
…………………………………………………… 
 

8. Za dzień zapłaty uwaŜać się będzie dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 
 
                                                                    §4 

         GWARANCJA I WARUNKI REALIZACJI NAPRAW W OKRESIE GWARANCJI 
 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy w wymiarze: Część A* - 36 – m-cy, 
Część B* - 24 – m-cy, Część C* - 12 – m -cy, Część D*- 24 – m-ce liczonej od daty podpisania 
protokołu zdawczo-odbiorczego końcowego bez zastrzeŜeń. 
 

2. Potrzeby napraw w okresie gwarancyjnym będą zgłaszane Wykonawcy przez osoby upowaŜnione przez 
Zamawiającego, wskazane w §2 ust. 9, drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w ofercie 
Wykonawcy: ………………………………………………………………….. 

 
3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia drogą elektroniczną otrzymania od 

Zamawiającego zgłoszenia potrzeby dokonania naprawy gwarancyjnej. 
 

JeŜeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania takiego zgłoszenia, zamawiającego będzie domniemywał, 
Ŝe dotarło ono do Wykonawcy, chyba, Ŝe udowodni on, Ŝe z przyczyn technicznych było to niemoŜliwe. 

 
4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: 

 
1) przystąpienia do naprawy gwarancyjnej w czasie nie dłuŜszym niŜ 72 godziny, liczonych od dnia  

i godziny zgłoszenia potrzeby naprawy gwarancyjnej przez Zamawiającego; 
 

2) usunięcia awarii w czasie nie dłuŜszym niŜ 14 dni kalendarzowych od daty i godziny przystąpienia do 
usuwania usterki. Transport urządzenia „do” i „z” naprawy gwarancyjnej oraz ubezpieczenie w tym 
okresie nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

 
3) jeŜeli termin wykonania naprawy określony w pkt 2) niniejszego paragrafu nie moŜe być 

dotrzymany z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy (uzasadnienie na piśmie) czas naprawy 
gwarancyjnej moŜe się wydłuŜyć, za zgodą Zamawiającego, do 30 dni kalendarzowych; 

 
4) w przypadku niedopełnienia obowiązków gwarancyjnych w wymaganym terminie, Zamawiający 

moŜe powierzyć naprawę osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy; koszty zastępczego 
usunięcia awarii, poniesione przez Zamawiającego obciąŜają Wykonawcę; wykonanie zastępcze nie 
powoduje utraty praw gwarancji i rękojmi po stronie Zamawiającego;  

 
5. Naprawy gwarancyjne będą dokonywane w siedzibie Zamawiającego lub w punkcie serwisowym, 

realizującym zobowiązania gwarancyjne Wykonawcy wobec Zamawiającego, wskazanym w ofercie. 
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6. Przedstawiciel Wykonawcy lub wskazanego w ofercie punktu serwisowego ocenia w siedzibie 
Zamawiającego moŜliwość dokonania naprawy na miejscu czy teŜ konieczność dokonania naprawy  
w punkcie serwisowym.  

 
7. Koszty transportu i ubezpieczenia oraz ryzyko utraty lub zniszczenia aparatury bądź urządzeń w związku 

z dokonywaniem naprawy gwarancyjnej ponosi Wykonawca.   
 

8. Zniszczenie lub zgubienie karty gwarancyjnej nie spowoduje utraty gwarancji w przypadku, gdy 
Zamawiający udokumentuje w inny sposób istnienie zobowiązania Wykonawcy z tytułu gwarancji 
(faktura zakupu, protokół odbioru). 

 
9. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi niezaleŜnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

 
10. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi nie podlega Ŝadnym ograniczeniom lub wyłączeniom. 

 
11.  Strony postanawiają, Ŝe wydłuŜają okres rękojmi do okresy gwarancyjnego, wynikającego z § 4 ust. 1 

niniejszej ustawy, liczonego od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego 
bez zastrzeŜeń. Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują Zamawiającemu w całym okresie 
obowiązywania umowy, począwszy od daty jej zawarcia i wygasają łącznie z uprawnieniami 
gwarancyjnymi. 
 

§5 
KARY UMOWNE 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) Za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 1 umowy w wysokości 30 zł za 
kaŜdy dzień opóźnienia.  
 

b) Za opóźnienie w przystąpienie do naprawy gwarancyjnej, w wysokości 30 zł (słownie złotych: 
trzydzieści 00/10) za kaŜdy dzień opóźnienia, począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu, o 
którym mowa w § 4 ust. 4 pkt. 1 niniejszej umowy do dnia podjęcia naprawy w siedzibie 
Zamawiającego lub odbioru od Zamawiającego aparatury bądź urządzeń podlegających naprawie 
gwarancyjnej włącznie.  

 
c) Za opóźnienie w dokonaniu naprawy gwarancyjnej, w wysokości 30 zł (słownie złotych: trzydzieści 

00/100) za kaŜdy dzień opóźnienia, począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu, o którym 
mowa w § 4 ust. 4 pkt. 2 do dnia naprawy aparatury bądź urządzeń w siedzibie Zamawiającego lub 
dostarczenia Zamawiającemu naprawionej aparatury bądź urządzeń włącznie, z zastrzeŜeniem  w § 
3 ust. 4 pkt. 3 niniejszej umowy. 
 

2. Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, strona po której leŜą przyczyny odstąpienia 
zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% ceny umownej brutto określonej w § 4 ust. 1 
niniejszej umowy, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ust. 1  

 
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron powinno zostać złoŜone na piśmie 

w terminie 14 dni od daty powzięcia przez drugą stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności 
determinującej odstąpienie od umowy, tj. m.in. w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 
naruszenia postanowień umowy lub niewykonywania umowy z naleŜytą starannością. 

 
4. W przypadku powstania szkody przewyŜszającej wysokość kar umownych, strony zastrzegają sobie 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 
 
5. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującej mu ceny. 
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§ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują przepisy Kodeksu 

Cywilnego, jeŜeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej a ewentualne spory między stronami będą 
rozstrzygane wg prawa polskiego przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
2. Przez dni robocze Zamawiającego strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót oraz 

dni ustawowo wolnych od pracy. 
 
3. Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, z jakimi osoby trzecie 

mogą wystąpić przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem przez niego z praw naleŜących do 
osób trzecich, a w szczególności z praw autorskich, patentów, wzorów uŜytkowych, wzorów 
zdobniczych, wzorów przemysłowych lub znaków towarowych, jeŜeli normalne korzystanie z przedmiotu 
umowy wymaga korzystania z tych praw. W przypadku ujawnienia się roszczeń osób trzecich 
Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne czynności i działania zabezpieczające Zamawiającego przed 
roszczeniami, stratami, kosztami lub innego rodzaju odpowiedzialnością wobec osób trzecich. W 
przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego strat, kosztów, wydatków lub konieczności 
zaspokojenia roszczeń osób trzecich, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca 
zobowiązany jest do ich pokrycia lub zwrotu w pełnej wysokości.  

 
4. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego pisemnej zgody. 
 
5. Strony wiąŜą inne warunki i postanowienia zawarte w ofercie z dnia .............. i Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia na dostawę aparatury naukowo – badawczej i urządzeń pomiarowych na 
potrzeby Wydziału InŜynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej  z dnia ……..... 

 
6. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla kaŜdej ze stron. 
 
Załączniki do umowy: 
 
1. Protokół zdawczo-odbiorczy  
2. SIWZ 
3. Oferta Wykonawcy 
 
* niepotrzebne skreśl 
 

WYKONAWCA                                                       ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

po zmianie winno być: 

 



Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

Nr postępowania: ZP 13/WILiŚ/2015  
CRZP 314/002/D/15 
 

WZÓR 
                           UMOWA DOSTAWY 

Nr ZP 13/WILiŚ/2015, CRZP 314/002/D/15/A*,B*,C*,D* 
 

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) 
................................................................................................................................................ 
z siedzibą w ............ przy ulicy ………………, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy …………………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS ……………………..NIP ……………….. REGON:………………..  
reprezentowanym przez: 
3. ............................................................................... 
4. ............................................................................... 
 
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”,  
 
który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości poniŜej 207 000 euro, na podstawie 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. 
 
Wykonawca oświadcza, Ŝe na dzień zawarcia niniejszej umowy informacje są zgodne z dokumentami 
przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia. 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa Oscyloskopu – Część A*, Zestawu pomiarowego ciśnienia 
hydrostatycznego – B*, Stacji pogodowej wraz z oprogramowaniem - Część C*, Homogenizatora do 
asfaltu z oprzyrządowaniem – Część D* na potrzeby Wydziału InŜynierii Lądowej i Środowiska 
Politechniki Gdańskiej, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
z dnia .........  oraz w ofercie z dnia ........ złoŜonej przez Wykonawcę, stanowiącymi załączniki do 
niniejszej umowy i będącymi jej integralną częścią. 
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2. Wykonawca oświadcza, Ŝe przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, pochodzący z bieŜącej produkcji, 
wolny od wszystkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie jest przedmiotem praw osób 
trzecich. 

 
§ 2 

TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI REALIZACJI UMOWY  
 

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie : 
 
……………………………… (zgodnie z danymi z oferty - Zał. nr 1 do SIWZ) od dnia zawarcia umowy.  
 
Jest to maksymalny termin realizacji przedmiotu umowy obejmujący termin dostawy Oscyloskopu*, 
Zestawu pomiarowego ciśnienia hydrostatycznego*, Stacji pogodowej wraz z oprogramowaniem*, 
Homogenizatora do asfaltu z oprzyrządowaniem* do siedziby Zamawiającego liczony od dnia zawarcia 
umowy do dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, bez zastrzeŜeń. 

 
2. Miejsce dostawy przedmiotu umowy: Politechnika Gdańska, Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska, ul. 

Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. Przedmiot umowy (w szczególności dostarczony za pomocą poczty 
kurierskiej czy firmy transportowej) powinien zostać dostarczony do budynku Gmach Główny (bud. nr 1), 
Wydział Architektury, Katedra Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego, pok. 363 
(dot. Części A*),do budynku „Hydro” (bud. nr 20), Katedra Hydrotechniki, pok. 116 (dot. Części 
B*),do budynku „Hydro” (bud. nr 20), Laboratorium pok. 305, II piętro, Katedra Technologii Wody  
i Ścieków (dot. Części C*), do Laboratorium Badań Drogowych, Pawilon Jugosławiański 2 (bud. nr 
44) (dot. Części D*). 

3. Nazwa, parametry techniczne oraz cena przedmiotu umowy, dostarczonego do Zamawiającego muszą być 
zgodne z ofertą Wykonawcy. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub niespełniającego warunków 
zamówienia Zamawiający nie dokona jego odbioru.  
 

4. Przedmiot umowy naleŜy dostarczyć w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem. 
 

5. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy takŜe karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi (jeśli 
posiada) w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej – 1 egzemplarz (z prawem Zamawiającego 
do jej kopiowania wyłącznie na potrzeby własne). 

 
6. W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 

wobec Zamawiającego za ich działania lub zaniechania.  
 
7. Dostawa musi nastąpić w dni robocze Zamawiającego, w godzinach 900-1400 po telefonicznym zgłoszeniu  

z co najmniej 48 – godzinnym wyprzedzeniem.  
 

8. Dostawa przedmiotu umowy obejmuje jego rozładunek oraz wniesienie przez Wykonawcę na miejsce 
uzgodnione wcześniej z Zamawiającym. 

 
9. Odbioru przedmiotu dostawy pod względem zgodności z ofertą dokona upowaŜniony przez Zamawiającego 

pracownik: mgr inŜ. Monika Zielińska – część A*, mgr inŜ. Jakub Hakiel – część B*, mgr inŜ. Karolina 
Fitobór – część C, mgr inŜ. Mariusz Jaczewski – część D*, spisując z Wykonawcą protokół  zdawczo-
odbiorczy. W przypadku uwag dotyczących realizacji przedmiotu umowy lub stwierdzonych wad przedmiotu 
umowy, strony ustalą sposób oraz termin usunięcia nieprawidłowości. Termin ten nie będzie dłuŜszy niŜ 14 
dni kalendarzowych. Wystąpienie powyŜszych okoliczności nie uchyla uprawnień Zamawiającego oraz 
konsekwencji Wykonawcy związanych z niedotrzymaniem terminu realizacji umowy określonego w § 2 ust. 
1 umowy i odpowiedzialności za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zobowiązań umownych. 

 
10. Osobą upowaŜnioną do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanychz wykonaniem umowy jest 

……………………………………… .  
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11. O kaŜdej zmianie wyznaczonych  osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się wzajemnie. 

Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciąŜają stronę zobowiązaną. 
 

§ 3 
CENA UMOWY I FINANSOWANIE 

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

ustala się cenę w kwocie: 
 
     Część A*, B*, C*, D* 

 
brutto: ……………………………. zł 
słownie złotych: (……………………………………….) 
 

2. PowyŜsza cena obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji 
przedmiotu umowy.  
 

3. Przedmiot umowy uwaŜa się za zrealizowany, jeŜeli zostanie odebrany protokołem zdawczo-
odbiorczym, podpisanym przez obie strony bez zastrzeŜeń, w terminie określonym w § 2 ust. 1 
niniejszej umowy. Protokół ten będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT.  
 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystawienia dwóch osobnych faktur (dot. cz. D). 
 
5. Fakturę naleŜy wystawić na: Politechnika Gdańska, Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska, 80-233 

Gdańsk ul. Narutowicza 11/12. NIP 584-020-35-93. 
 

6. Fakturę naleŜy wystawić z wyszczególnieniem poszczególnych elementów zamówienia, zgodnie z ofertą 
Wykonawcy z dnia……………………………………………… 

 
7. Zapłata za fakturę nastąpi przelewem, w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

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

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

                                                                     §4 
         GWARANCJA I WARUNKI REALIZACJI UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU GWARANCJI  
         I RĘKOJMI 

 
1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy w wymiarze: Część A* - 36 – m-cy, 

Część B* - 24 – m-cy, Część C* - 12 – m -cy, Część D*- 24 – m-ce liczonej od daty podpisania 
protokołu zdawczo-odbiorczego końcowego bez zastrzeŜeń. 

 
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach udzielonej gwarancji polegają albo na wymianie przedmiotu umowy 

na nowy wolny od wad, albo na jego naprawie, albo na zwrocie zapłaconej ceny. 
 

3. Potrzeby napraw lub wymiany w okresie gwarancyjnym będą zgłaszane Wykonawcy przez osoby 
upowaŜnione przez Zamawiającego, wskazane w §2 ust. 9, drogą elektroniczną, na adres e-mail 
wskazany w ofercie Wykonawcy: ………………………………………………………………….. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia drogą elektroniczną otrzymania od 
Zamawiającego zgłoszenia potrzeby dokonania naprawy gwarancyjnej lub wymiany (zgłoszonej 
reklamacji). 

 
JeŜeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania takiego zgłoszenia, zamawiającego będzie domniemywał, 
Ŝe dotarło ono do Wykonawcy, chyba, Ŝe udowodni on, Ŝe z przyczyn technicznych było to niemoŜliwe. 
 

5. W zgłoszeniu reklamacyjnym Zamawiający zobowiązany jest wskazać oczekiwany przez niego sposób 
doprowadzenia do zgodności z umową wadliwego przedmiotu umowy (wymiana albo naprawa). 

 
6. W razie Ŝądania prze Zamawiającego naprawy Wykonawca (lub wskazany w ofercie punkt serwisowy) 

uprawniony będzie do oceny moŜliwości dokonania naprawy na miejscu czy teŜ konieczności dokonania 
naprawy w punkcie serwisowym albo zasadności wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy 
wolny od wad. 

 
7. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: 

 
1) przystąpienia do realizacji obowiązków gwarancyjnych w czasie nie dłuŜszym niŜ 72 godziny, liczonych 

od dnia i godziny zgłoszenia potrzeby naprawy gwarancyjnej przez Zamawiającego; 
 

2) wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad lub usunięcia wady w rozsądnym czasie bez 
nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego; 

 
3) usunięcia awarii w czasie nie dłuŜszym niŜ 14 dni kalendarzowych od daty i godziny przystąpienia do 

usuwania usterki. Transport urządzenia „do” i „z” naprawy gwarancyjnej oraz ubezpieczenie w tym 
okresie nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

 
4) jeŜeli termin wykonania naprawy określony w pkt 3) niniejszego paragrafu nie moŜe być dotrzymany z 

przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy (uzasadnienie na piśmie) czas naprawy gwarancyjnej moŜe się 
wydłuŜyć, za zgodą Zamawiającego, do 30 dni kalendarzowych; 

 
5) w przypadku niedopełnienia obowiązków gwarancyjnych w wymaganym terminie, Zamawiający moŜe 

powierzyć naprawę osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy; koszty zastępczego usunięcia 
awarii, poniesione przez Zamawiającego obciąŜają Wykonawcę; wykonanie zastępcze nie powoduje 
utraty praw gwarancji i rękojmi po stronie Zamawiającego;  

 
8. Naprawy gwarancyjne będą dokonywane w siedzibie Zamawiającego albo Wykonawcy lub w punkcie 

serwisowym, realizującym zobowiązania gwarancyjne Wykonawcy wobec Zamawiającego, wskazanym 
w ofercie. 
 

9. Przedstawiciel Wykonawcy lub wskazanego w ofercie punktu serwisowego ocenia w siedzibie 
Zamawiającego moŜliwość dokonania naprawy na miejscu czy teŜ konieczność dokonania naprawy w 
punkcie serwisowym lub siedzibie Wykonawcy. 

 
10. Koszty transportu i ubezpieczenia oraz ryzyko utraty lub zniszczenia przedmiotu umowy w związku z 

dokonywaniem naprawy gwarancyjnej lub wymiany ponosi Wykonawca.   
 

11. Zniszczenie lub zgubienie karty gwarancyjnej nie spowoduje utraty gwarancji w przypadku, gdy 
Zamawiający udokumentuje w inny sposób istnienie zobowiązania Wykonawcy z tytułu gwarancji 
(faktura zakupu, protokół odbioru). 

 
12. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z powodu wady przedmiotu umowy, jeŜeli 

pomimo dwukrotnej wymiany lub naprawy Wykonawca nie doprowadzi do jego zgodności z umową i 
nadal będzie działał wadliwie. W takim przypadku Wykonawca będzie obowiązany do zwrotu zapłaconej 
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ceny w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu oraz do zapłaty kary umownej, 
o której mowa w § 5 ust.2 umowy. 

 
13. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi niezaleŜnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

 
14. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi nie podlega Ŝadnym ograniczeniom lub wyłączeniom. 

 
15. Strony postanawiają, Ŝe wydłuŜają okres rękojmi  do okresu gwarancyjnego, wynikającego z § 4 ust. 1 

niniejszej ustawy, liczonego od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego 
bez zastrzeŜeń. Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują Zamawiającemu w całym okresie 
obowiązywania umowy, począwszy od daty jej zawarcia i wygasają łącznie z uprawnieniami 
gwarancyjnymi. 
 

§5 
KARY UMOWNE 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) Za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 1 umowy w wysokości 30 zł za 
kaŜdy dzień opóźnienia.  
 

b) Za opóźnienie w przystąpienie do realizacji obowiązków  gwarancyjnych, w wysokości 30 zł (słownie 
złotych: trzydzieści 00/10) za kaŜdy dzień opóźnienia, za kaŜde zdarzenie. 

 
c) Za opóźnienie w realizacji obowiązków gwarancyjnych, w wysokości 30 zł (słownie złotych: 

trzydzieści 00/100) za kaŜdy dzień opóźnienia, za kaŜde zdarzenie. 
 

2. Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, strona po której leŜą przyczyny odstąpienia 
zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% ceny umownej brutto określonej w § 4 ust. 1 
niniejszej umowy, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ust. 1  

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron powinno zostać złoŜone na piśmie 
w terminie 14 dni od daty powzięcia przez drugą stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności 
determinującej odstąpienie od umowy, tj. m.in. w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 
naruszenia postanowień umowy lub niewykonywania umowy z naleŜytą starannością. 

 
4. W przypadku powstania szkody przewyŜszającej wysokość kar umownych, strony zastrzegają sobie 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 
 
5. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującej mu ceny. 

 
§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują przepisy Kodeksu 
Cywilnego, jeŜeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej a ewentualne spory między stronami będą 
rozstrzygane wg prawa polskiego przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
2. Przez dni robocze Zamawiającego strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót oraz 

dni ustawowo wolnych od pracy. 
 
3. Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, z jakimi osoby trzecie 

mogą wystąpić przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem przez niego z praw naleŜących do 
osób trzecich, a w szczególności z praw autorskich, patentów, wzorów uŜytkowych, wzorów 
zdobniczych, wzorów przemysłowych lub znaków towarowych, jeŜeli normalne korzystanie z przedmiotu 
umowy wymaga korzystania z tych praw. W przypadku ujawnienia się roszczeń osób trzecich 
Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne czynności i działania zabezpieczające Zamawiającego przed 



 12 

roszczeniami, stratami, kosztami lub innego rodzaju odpowiedzialnością wobec osób trzecich. W 
przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego strat, kosztów, wydatków lub konieczności 
zaspokojenia roszczeń osób trzecich, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca 
zobowiązany jest do ich pokrycia lub zwrotu w pełnej wysokości.  

 
4. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego pisemnej zgody. 
 
5. Strony wiąŜą inne warunki i postanowienia zawarte w ofercie z dnia .............. i Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia na dostawę aparatury naukowo – badawcze i urządzeń pomiarowych na 
potrzeby Wydziału InŜynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej  z dnia ……..... 

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

 
 

Załączniki do umowy: 
 
4. Protokół zdawczo-odbiorczy  
5. SIWZ 
6. Oferta Wykonawcy 
 
* niepotrzebne skreślić 
 

WYKONAWCA                                                       ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 

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

 
 
 

Wprowadzone zmiany mają moc wiąŜącą i stanowią integralną część SIWZ. 
W związku z wprowadzeniem zmian Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert do dnia 
22.10.2015r. o godz. 12:00. 

 
 
 
 
 

     Dziekan Wydziału InŜynierii 
          Lądowej i Środowiska  

       dr hab. inŜ. Ireneusz Kreja prof. nadzw. PG 
 

 
 


