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UMOWA  Nr ZP-191/022/R/16/xx 
(wzór)  

Przygotowana zgodnie z umową ramową Nr ZP-191/022/R/16 z dnia ..................  
zawartą w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania  

w sprawie zawarcia umowy ramowej 
 
na wykonanie: 

„konserwacji i modyfikacji linii światłowodowych i kanalizacji teletechnicznej sieci TASK”, 

Zawarta w dniu _____________ roku w Gdańsku 

pomiędzy: 

Politechniką Gdańską - Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej 

z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12,  

Regon: 000001620       NIP: 584-020-35-93 

reprezentowaną przez:  

...................................................................................................................................................., 

zwaną dalej Zamawiającym 

 

a: 

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

                                          (pełna nazwa Wykonawcy wraz z adresem) 

 

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

 

reprezentowanym przez: 

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

 
zwanym w treści Umowy Wykonawcą, który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego zgodnie z art. 99 – 101 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. 2015 poz. 
2164), zwanej dalej Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest _____________________________________, zgodnie z ofertą 
Wykonawcy z dnia ______________. 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i oferta Wykonawcy stanowią integralne 
części umowy. 

 
§ 2 

Wartość Umowy i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za całość przedmiotu Umowy strony ustaliły na kwotę  
_____________ zł. (słownie: ____________________________________________) w tym podatek 
VAT, zgodnie z obowiązującą stawką w dniu powstania obowiązku podatkowego. Wynagrodzenie 
obejmuje wszystkie należności Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy.  

2. Rozliczenie wykonania przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej  faktury. 
Podstawą do jej wystawienia będzie pisemne potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy 
protokołem zdawczo–odbiorczym, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, podpisanym bez 
zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

3. Faktura będzie płatna przelewem w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. 
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4. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 3 
Warunki wykonania przedmiotu Umowy 

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy, Strony ustalają do dnia  ____________. 

2. Termin wykonania przedmiotu Umowy, uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem ustalonego 
w niniejszej Umowie terminu Wykonawca przekaże Zamawiającemu, na podstawie protokołu 
zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń, wykonanie przedmiotu Umowy wraz z wymaganą 
dokumentacją. 

3. Kolejność wykonywania prac w poszczególnych lokalizacjach, będzie każdorazowo wcześniej 
uzgadniana z Zamawiającym. 

4. W przypadku konieczności przerwania prac lub rozwiązania Umowy z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy wysokość wynagrodzenia za wykonane prace zostanie określona proporcjonalnie na 
podstawie protokolarnie stwierdzonego stanu zaawansowania prac. 

5. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu umowy zostały opisane w załączniku nr 8 do SIWZ 
stanowiącym integralną część umowy. 

 
§ 4 

Podwykonawstwo 

1. Przez umowę o podwykonawstwo strony rozumieją umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część 
zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym 
podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także 
między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami; 

2. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, może wykonać następujące roboty budowlane przy 
udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców: 

1) ……………………………………........ , 
2) ……………………………………........ .  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli 
lub pracowników, a także dalszych podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania. 

4. W terminie 7 dni od momentu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności, o podwykonawcach lub dalszych 
podwykonawcach, którym ma zostać powierzona realizacja robót budowlanych. Wykonawca 
zobowiązany jest wskazać nazwę, formę prawną, adres, NIP, REGON, e-mail oraz numer telefonu 
do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wskazać część robót, która zostanie 
powierzona poszczególnemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

5. Umowa z podwykonawcą, a także umowa między podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą lub 
między dalszymi podwykonawcami wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

6. Wykonawca oświadcza, że Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą będzie zawierała postanowienia dotyczące w szczególności:  
1) opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wraz ze wskazaniem numeru umowy 

łączącej Zamawiającego oraz Wykonawcę oraz jaka konkretnie część tego zamówienia będzie 
realizowana przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę., 

2) terminu zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej, 

3) zastrzeżenia, że w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu Umowę o Podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi,  Zamawiający bezpośrednio zapłaci podwykonawcy 
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kwotę mu należnego wynagrodzenia, bez odsetek należnych podwykonawcy, zgodnie z treścią 
Umowy o podwykonawstwo.  

7. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenia ustalone we wszystkich umowach zawartych z 
podwykonawcami oraz umowach zawartych z dalszymi podwykonawcami nie będą łącznie 
przekraczały wartości umowy łączącej Zamawiającego oraz Wykonawcę.   

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 

Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych 
przez Podwykonawcę;  

2) uzależniających zwrot przez Wykonawcę podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.  

9. W każdym wypadku, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej 
zmiany, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną, a także wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącej wykonania robót budowlanych, które mają być realizowane na podstawie Umowy o 
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed 
planowanym zawarciem umowy o podwykonawstwo. 

10. Zamawiającemu w terminie 14 dni, od momentu otrzymania projektu umowy, o której mowa w 
ust. 5 niniejszego paragrafu, przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, w szczególności w następujących przypadkach:  

1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w 
SIWZ, w szczególności w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartości wynagrodzenia z tytułu 
wykonania robót,  

2)  niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 9 
niniejszego paragrafu,  

3) niespełniania przez Podwykonawcę warunków określonych w SIWZ dla Podwykonawców,  
4) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty 
budowlane,  

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do wykonania 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty w 
Ofercie Wykonawcy,  

6) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę 
płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia 
obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;  

7) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia 
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Zamawiającego, 

8) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany 
Umową dla tych robót,  

9) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 
podstawie Umowy.  

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo 
w terminie określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca może przedłożyć 
Zamawiającemu zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości 
zastrzeżenia Zamawiającego.  

12. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego.  

13. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 
dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem przez 
podwykonawcę realizacji robót budowlanych objętych umową. 
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14. Zamawiającemu w terminie 7 dni, od momentu otrzymania poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy, o której mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, przysługuje prawo 
zgłoszenia pisemnego sprzeciwu w zakresie w jakim nie spełnia ona wymagań określonych w  ust. 
6, 7 i 8 niniejszego paragrafu.  

15. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 14 niniejszego paragrafu, uważa 
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

16. Wykonawca wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 13 niniejszego 
paragrafu, przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument 
właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę 
w imieniu podwykonawcy są do tego upoważnione.  

17. Przystąpienie do realizacji robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę może nastąpić 
wyłącznie po uprzedniej akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego, której treść 
jest zgodna z projektem Wykonawcy 

18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, który w trakcie realizacji robót 
budowlanych objętych przedmiotem umowy zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć do 
projektu umowy zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o treści zgodnej z 
projektem umowy.  

19. W przypadku zawarcia umów o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania 
zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego podwykonawcom z zachowaniem 
terminów określonych umowami, przy czym terminy realizacji tych umów nie będą w żaden 
sposób uchybiały terminom realizacji umowy łączącej Zamawiającego i Wykonawcę. 

20. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu 
wynagrodzenia oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcom, których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, 
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub 
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak 
zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń 
podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Oświadczenia lub inne dowody na 
potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia muszą zostać dostarczone Zamawiającemu wraz 
z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia w oryginale.  

21. Dowodami zapłaty, o których mowa w niniejszym ustępie są m.in.: 
1) dokument wygenerowany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – uznanie 

rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze wskazaniem umowy i części 
przedmiotu umowy, której płatność dotyczy, 

2) oświadczenie złożone przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, którego wzór 
stanowi załącznik do niniejszej umowy, potwierdzające zapłatę wynagrodzenia za daną część 
roboty, ze wskazaniem umowy i części przedmiotu zamówienia, której płatność dotyczy; do 
oświadczenia należy załączyć dokument rejestrowy potwierdzający, że oświadczenie zostało 
podpisane przez umocowaną osobę. 

22. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jej zmiany. Powyższe 
nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000 zł. 

23. W przypadku, o którym mowa w ust. 22 jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 6 pkt 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa 
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni, pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 4 lit. e) niniejszej umowy.  

24. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy  
przedstawienie przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

25. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokona 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
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podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

26. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 25 umowy, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

27. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia, o której mowa w ust. 24 niniejszego paragrafu obejmuje 
wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy.  

28. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający poinformuje o tym na piśmie Wykonawcę. 
Wykonawca w terminie 7 dni od momentu otrzymania informacji ma prawo zgłoszenia pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy.  

29. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 28 niniejszego paragrafu, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

30. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

31. W przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu lub w przypadku dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca zapłaci w tym wypadku 
karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 4 lit. g) niniejszej umowy.  

32. Inspektor nadzoru inwestorskiego może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia 
podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, 
nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych podwykonawcy robót budowlanych, nie dają gwarancji dotrzymania terminów 
realizacji robót budowlanych lub z przypadku gdy podwykonawca narusza przepisy BHP i P.Poż. 
 

§ 5 
Warunki gwarancji 

1. Wykonawca udziela ......-miesięcznej gwarancji na wykonane w ramach umowy roboty, liczonej od 
dnia podpisania protokołu odbioru wykonanych prac bez zastrzeżeń i uwag ze strony 
Zamawiającego albo po odebraniu przez Zamawiającego wad i usterek zgłoszonych podczas 
odbioru.. 

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek w 
terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia następującego po dniu otrzymania 
zgłoszenia przez Zamawiającego. 

3. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z tytułu gwarancji, niezależnie od uprawnień 
z tytułu rękojmi. 

 
§ 6 

Kary umowne  
1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać czynności będące przedmiotem Umowy z należytą 

starannością, a także chronić interesy Zamawiającego w powierzonym zakresie. 
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2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy 
w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 Umowy  za każdy dzień opóźnienia, 
liczonego od terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy; 

3. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w terminie 14 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 20% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy. W takim przypadku nie ma zastosowania §3 
ust. 4 Umowy. 

4. Wykonawca zapłaci karę umowną: 

a) za nieterminowe usuwanie usterek w ramach gwarancji bądź rękojmi, w wysokości 0,1% 
wartości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od 
wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, za każde naruszenie; 

b) w przypadku braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartych z nimi umów 
o podwykonawstwo, które Zamawiający zaakceptował, w wysokości 0,02% wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, za każde opóźnienie; 

c) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgodnie z 
§4 niniejszej umowy, w wysokości 0,025 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, za każde opóźnienie; 

d) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z § 4 niniejszej umowy, w wysokości 300 zł 
za każdy dzień opóźnienia, za każde naruszenie; 

e) w przypadku niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
zgodnie z § 4 ust. 23 Umowy, w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia; 

f) w przypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
którzy nie zostali przez Wykonawcę zgłoszeni w wysokości 0,025 % wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek 

g) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze 
stron z winy  Zamawiającego - z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ust.1 ustawy Pzp 
- w wysokości 10% wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1 umowy. 

6. 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. Zamawiający 
będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 20% niezrealizowanej części umowy. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar z przysługującej mu ceny. 

8. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania przenoszącego karę umowną na zasadach Kodeksu Cywilnego. 

9. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone na piśmie w terminie 14 dni od 
daty powzięcia przez Stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od 
Umowy, tj. m.in. w przypadku  naruszenia postanowień niniejszej umowy lub gdy Wykonawca nie 
wykonuje umowy z należytą starannością lub rzetelnością.  

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność szkody powstałe w trakcie realizacji Umowy z 
przyczyn leżących po jego stronie.  
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§ 7 

Odbiory. 

1. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, do kontaktów z Wykonawcą, 
Zamawiający, wyznacza _____________________, tel. ____________ a Wykonawca, wyznacza: 
_____________________. O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający  
i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się wzajemnie na piśmie. Szkody, powstałe na skutek 
niepowiadomienia drugiej strony, obciążają stronę zobowiązaną. 

2. Odbioru przedmiotu Umowy dokonają upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele Centrum 
Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, Politechnika Gdańska.  

3. Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu Umowy w terminie do 3 dni roboczych od daty 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do jego przekazania. 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 

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

2. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd, właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego uprzedniej pisemnej zgody. 

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

5. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem zmian określonych w ust. 6. 

6. Zgodnie z przepisem art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych 
postanowień Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru 
Wykonawcy, w formie następujących aneksów: 

a) aneks cenowy - dopuszczający zmianę wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki 
podatku VAT, 

b) aneks terminowy - dopuszczający zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający 
na pisemny wniosek Wykonawcy, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza wydłużenie terminu 
wykonania Zamówienia określonego w § 3 ust. 1 umowy o nie więcej niż 10 dni.  

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

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Załączniki do Umowy: 
Oferta Wykonawcy z dnia ____________ roku. 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Protokół zdawczo-odbiorczy. 
 
 

Wykonawca:                                                                                                    Zamawiający: 
 


