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UMOWA - WZÓR 
 

 

zawarta w dniu ………………….  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 

…………………………………. 

zwaną dalej WYKONAWCĄ, 

 

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907  

z późń. zm.) strony zawarły umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa oraz montaż 1 mosiężnej tablicy pamiątkowej dla budynku Głównego 

Wydziału Mechanicznego przy ul. Siedlickiej w Gdańsku, w ramach projektu „Stworzenie nowoczesnej 

infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości  

w Politechnice Gdańskiej”– tablica mosiężna – załącznik nr 1. 

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wykona tablicę, o której mowa w ust 1 niniejszego 

paragrafu na podstawie wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. 

3. Tablica pamiątkowa zostanie wykonana z lakierowanego mosiądzu o grubości 4 mm [+/- 2 mm]  

i wymiarach 100 x 70 cm (szerokość x wysokość), mocowana na kołkach w lokalizacji wskazanej przez 

Zamawiającego – tablica mosiężna (załącznik nr 1). 

 

§ 2 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie określone 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:……………PLN 

(słownie: …………………………00/100 PLN brutto) .     

3. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po odebraniu przez Zamawiającego 

przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Na fakturze powinna być wyszczególniona cena netto, podatek VAT i 

wartość brutto.  

4. Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

na konto Wykonawcy: 96 1090 2835 0000 0001 1413 6656. 

 

§ 3 

Warunki realizacji przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy, w terminie do 7 dni liczonych od dnia 

podpisania Umowy. 

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt tablicy przed rozpoczęciem realizacji. 
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3. Kompletny przedmiot Umowy powinien zostać dostarczony przez Wykonawca na adres: Politechnika 

Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk do miejsca wskazanego przez przedstawiciela 

Zamawiającego. 

4. Termin wykonania umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli w terminie ustalonym w ust.1  niniejszego 

paragrafu Wykonawca dostarczy i zamontuje przedmiot Umowy w miejscu wskazanym w  ust. 3,  

a Zamawiający odbierze go bez zastrzeżeń. 

5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje stosownymi procedurami oraz zabezpieczeniami umożliwiającymi 

zagwarantowanie poufności w odniesieniu do informacji przekazanych mu przez Zamawiającego w 

związku z realizacją przedmiotu umowy. 

6. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie podpisanego 

obustronnie protokołu zdawczo-odbiorczego. Zamawiający podpisze protokół zdawczo-odbiorczy,  

w przypadku braku zastrzeżeń, w terminie do 3 dni od daty dostarczenia wykonanej tablicy pamiątkowej. 

7. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzona zostanie wada tablicy, Zamawiający może odmówić odbioru,  

a Wykonawca zobowiązany będzie, w zależności od wyboru Zamawiającego, do wymiany wadliwej 

tablicy na nową, wolną od wad, w terminie uzgodnionym protokolarnie przez strony Umowy, przy czym 

termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych Zamawiającego od dnia poinformowania 

Wykonawcy o stwierdzeniu wady, bądź do usunięcia wady w drodze jej naprawy, w terminie 

uzgodnionym protokolarnie przez strony Umowy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni 

roboczych Zamawiającego od dnia poinformowania Wykonawcy o stwierdzeniu wady. 

8. Przez wadę rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność z opisem przedmiotu Zamówienia 

zawartym w zapytaniu ofertowym. 

9. Wykonawca w czasie wykonywania zamówionej pracy jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego  

udzielić mu wyjaśnień, dotyczących przebiegu prac, a jeżeli w trakcie wykonywania pracy okaże się, że 

dalsza jej kontynuacja jest niecelowa, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym 

Zamawiającego.  

10. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli postępu wykonywanej pracy przez  upoważnionego  

ze swej strony przedstawiciela, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu. 

11. Zamawiający wyznacza jako swojego przedstawiciela upoważnionego do bezpośredniego kontaktu  

z Wykonawcą Panią Katarzynę Rudzką tel: 58 348 63 78. 

12. Wykonawca wyznacza jako swojego przedstawiciela upoważnionego do bezpośredniego kontaktu  

z Zamawiającym …………………………………… tel.: …………………….. . 

 

§ 4 

Kary umowne 

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać czynności będące przedmiotem umowy  

z należytą starannością, a także chronić interesy Zamawiającego w zakresie powierzonych sobie 

czynności. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy  

w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia. 

3. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od upływu terminu ustalonego  

w umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. Wykonawca 

w tym przypadku zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

określonego w §2 ust 2 umowy. 

4. W przypadku opóźnienia w wymianie wadliwej tablicy na nową, wolną od wad,  bądź opóźnienia  

w usunięciu wady w drodze jej naprawy, w terminie uzgodnionym protokolarnie przez strony Umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w 

§2 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia, za każde naruszenie. 
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5. W razie zaistnienia szkody o wartości przekraczającej zastrzeżone kary umowne Zamawiający może 

domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie w terminie 7 dni od daty 

powzięcia przez Stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od umowy. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Przez dni robocze Zamawiający rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót  

i dni ustawowo wolnych od pracy. 

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

5. W sprawach spornych właściwym będzie Sąd w Gdańsku. 

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

 

 

Załączniki: 

1. Wzór tablicy. 

2. Wzór protokołu zdawczo odbiorczego. 

 

 

 

                         WYKONAWCA                                                                      ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

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

 

Stwierdza się, że zgodnie z treścią Umowy ………………. z dnia ………..zostało 

dostarczone………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

Przedmiot Umowy przyjmuje się bez zastrzeżeń / z następującymi zastrzeżeniami*:  

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

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

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

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT. 

 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla ZAMAWIAJĄCEGO I 

WYKONAWCY. 

 

STRONA PRZEKAZUJĄCA        STRONA ODBIERAJĄCA 

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

 

……………………………………    ……………………………….. 

 

Gdańsk, ………………… 

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić 


