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UMOWA DOSTAWY   

 
zawarta w dniu ................ 2016 roku w Gdańsku pomiędzy: 
POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ 
z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 
REGON: 000001620   NIP: 584-020-35-93 
reprezentowaną przez: mgr inż. Marka Tłoka – Kanclerza Politechniki Gdańskiej, działającego na 
podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej 
zwaną dalej „Zamawiającym” a 
……………………………………………………………………………………………………………………….  
REGON: …………………………….          NIP: ………………………… 
 
reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………….. 
zwaną dalej „Wykonawcą”. 
 
Niniejsza umowa została zawarta z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164,  z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. 
na podstawie art. 4 ust 8 ustawy. Pzp. 
 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 
1. Przedmiot umowy obejmuje dostawę zestawu sprzętu do pomiaru promieniowania dla inspektora 

ochrony radiologicznej Politechniki Gdańskiej. 
2. Wykonawca oświadcza, że dostawa jest zgodna z opisem sprzętu sporządzonym przez 

Zamawiającego  oraz ofertą Wykonawcy z dnia …………………………….. będącymi integralną częścią 
niniejszej Umowy. 

 
§ 2 

Termin i miejsce realizacji przedmiotu umowy 
 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 września 2016. 
2. Miejsce realizacji przedmiotu umowy: 

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

 
§ 3 

Cena i warunki płatności 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, ustala się cenę: 
cena  brutto: ……………………………….. PLN  
(słownie: ………………………………………………………………), 

2.  Ustalona w ust. 1 niniejszego paragrafu cena przedmiotu umowy jest zgodna ze złożoną ofertą                     
i obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu 
umowy. 

3.  Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem 
postanowień § 7 ust. 1 pkt 1) umowy. 

4. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Zamawiającego 
bez zastrzeżeń. 

5. Faktura będzie płatna w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo  
wystawionej faktury. 

6. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze.  
7. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
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§ 4 
Warunki realizacji przedmiotu umowy 

 
1. Dostawa przedmiotu umowy do ……………………………………….Politechniki Gdańskiej odbędzie 

się na koszt i ryzyko Wykonawcy, w dni robocze Zamawiającego, w godzinach 8:00 – 14:00 lub w 
innym wspólnie uprzednio uzgodnionym terminie. 

2. O gotowości dostawy przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego 
telefonicznie, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.  

3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy: po stronie Zamawiającego jest Marcin Byczuk ,  e-mail: 
mbyczukl@mif.pg.gda.pl, tel. (58) 347 24 95, 
po stronie Wykonawcy jest ………………………………………., e-mail: …………………………….,  
tel. ……………………………….. 

4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień związanych z ilością lub niezgodnością przedmiotu 
dostawy w stosunku do wyszczególnionych na fakturze, Zamawiający wstrzyma płatności do momentu 
usunięcia w/w nieprawidłowości. 

5. Prawidłowa realizacja przedmiotu umowy zastanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym 
podpisanym przez obie strony bez zastrzeżeń.  

6. W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego za ich działania i zaniechania. 

 
§ 5 

Warunki gwarancji i rękojmi 
 

1. Wykonawca udziela ……………….. miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, liczonej 
od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń Zamawiającego. 

2. W ramach gwarancji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązuje się  do 
naprawy lub wymiany wadliwych urządzeń na nowe wolne od wad w ciągu maksymalnie 10 dni 
kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia wady. 

3. W wypadku wymiany wadliwych urządzeń na nowe, data wygaśnięcia gwarancji wynikająca z umowy 
zostaje przedłużona o kolejne …………. miesięcy od daty wymiany. 

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

 
§ 6 

Kary umowne i odstąpienie od umowy 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy licząc od następnego dnia po upływie terminu 

realizacji dostawy, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy - w wysokości 30 zł. za każdy dzień 
opóźnienia, 

b) za opóźnienie w realizacji obowiązków gwarancyjnych, o których mowa w § 5 ust. 2 niniejszej 
umowy – w wysokości 30 zł. za każdy dzień opóźnienia. 

2.  Z wyłączeniem przypadku,  kiedy wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili jej zawarcia, za odstąpienie od niniejszej umowy przez jedną ze stron, 
strona, po której leżą przyczyny odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10 % 
ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy. 

3.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie w terminie do 10 dni od 
daty powzięcia przez Stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie, tj. 
m.in. w przypadku naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę lub nienależytego wykonania 
umowy przez Wykonawcę. 

4.  Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak również, 
gdy szkoda powstanie z innego tytułu, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

5.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującej mu ceny, 
określonej w § 3 ust. 1 umowy. 
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§ 7 
Postanowienia końcowe 

 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy. 
2. Strony dopuszczają zmiany postanowień w następujących sytuacjach: 

a) zmiany stawki podatku VAT – wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku 
obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów; 
płatność będzie się odbywać z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia 
faktury. 

b) zmiany terminu - termin realizacji przedmiotu umowy ustalony w umowie może ulec zmianie w 
przypadku wystąpienia siły wyższej (np. klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy 
transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia), jako zdarzenia 
zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i do zapobieżenia, uniemożliwiającej realizację 
dostawy w terminie określonym w umowie; w okoliczności wyżej wymienionej Strony ustalają 
nowy termin umowny, z tym że wielkość zmiany musi być powiązana z przyczyną jaka ją 
spowodowała. 

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

4. Specyfikacja, oferta Wykonawcy i wszelkie aneksy oraz załączniki sporządzone do umowy stanowią 
jej integralną część. 

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
6. Zamawiający nie dopuszcza cesji wierzytelności ani przeniesienia na osobę trzecią praw  

 i obowiązków wynikających z umowy bez jego uprzedniej pisemnej zgody. 
7. Przez dni robocze Zamawiającego Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 

sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 
8. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nie jest własnością osób trzecich i nie jest obciążony 

jakimikolwiek prawami osób trzecich. 
9. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego, wg prawa polskiego. 
10. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
 
Załączniki do umowy: 
 
1. Protokół zdawczo - odbiorczy 
2. Oferta Wykonawcy 
3. Formularz rzeczowo - cenowy 
 
 
 
                  ZAMAWIAJĄCY                    WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
.…………………………………                 …………………………………..… 
   (podpis i pieczątka upoważnionego                   (podpis i pieczątka upoważnionego  
     przedstawiciela Zamawiającego)                      przedstawiciela Wykonawcy) 


