
Centralny nr postępowania:  ZZ-001/022/U/17 
 

 

Załącznik nr   2   do ogłoszenia 

Umowa nr ................................ 

Zawarta w dniu ........................ 2017 roku w Gdańsku 

 

pomiędzy: 

Politechniką Gdańską - Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej 

z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12, posiadającą NIP 584-020-35-93,  

reprezentowaną przez: 

   prof.  Henryka Krawczyka - Dyrektora Ci TASK 

zwaną w treści Umowy Zamawiającym, 

 

oraz 

 

NIP                               , REGON:                        

 

reprezentowaną przez : 

 

zwaną dalej Wykonawcą, 

 

który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym 

zgodnie z  art. 4 pkt. 8 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 

 

Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi przetworzenia elektronicznego materiałów do rocznika 

2017  kwartalnika naukowego – TASK Quarterly zgodnie ze specyfikacją zamówienia zawartą w 

ogłoszeniu oraz ofertą Wykonawcy będącą integralną częścią niniejszej Umowy. 

 

§ 2 TERMIN REALIZACJI 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy do dnia 31.12.2017 roku. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przetworzenia elektronicznego materiałów każdego z  

numerów kwartalnika naukowego – TASK Quarterly w terminie 7 dni od dnia dostarczenia tych 

materiałów. 

3. Ponadto Wykonawca dostarczy do 31.12.2017 r. PDFy wszystkich artykułów rocznika wraz 

z indeksem autorów, indeksem rzeczowym i spisem treści rocznika w celu prezentacji na stronach 

WWW. 



 

§ 3 OSOBY WYZNACZONE DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Osobą wyznaczoną do kontaktu w związku z realizacją umowy: 

1) Ze strony Zamawiającego jest …………..………………… tel. ……………………e-mail 

………………… 

2) Ze strony Wykonawcy jest   …………..………………tel. ………….….…  e-mail 

…………………… 

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

wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę 

obowiązaną 

 

§ 4 WYNAGRODZENIE 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie w 

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

2. Wynagrodzenie podane w ust. 1 jest zgodne ze złożoną ofertą i uwzględnia wszelkie koszty 

Wykonawcy poniesione w celu należytego wykonania umowy. 

3. Wynagrodzenie nie ulegnie podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy. 

4. Podstawą zapłaty będą faktury częściowe wystawione przez Wykonawcę po odbiorze bez 

zastrzeżeń przetworzonych materiałów każdego z czterech numerów kwartalnika.  

5. Zapłata nastąpi każdorazowo przelewem, na konto Wykonawcy wskazane na prawidłowo 

wystawionej fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

6. Za dzień zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

 

§ 5 KARY UMOWNE 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) Za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy – w wysokości 50 zł PLN za każdy dzień  

opóźnienia liczony od terminów określonych w § 2 ust. 2, niniejszej umowy 

b) Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1. 

2. Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 30 % 

wynagrodzenia  brutto określonego w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 

ustawy Pzp. 

3. Każda ze stron ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.  

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

5. W przypadku, gdy Wykonawca rażąco 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 10% niezrealizowanej 

części umowy.  

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.  

 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zgody 

drugiej strony oraz zachowania formy pisemnego aneksu. 

3. Oferta Wykonawcy jest integralną częścią umowy. 

4. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny, 

według prawa polskiego. 

5. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności ani ponieść praw i obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody pisemnej Zamawiającego. 

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

 

                  Zamawiający:      Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. Opis przedmiotu umowy                

 


