
WZÓR UMOWY             

ZAŁĄCZNIK 2 do ogłoszenia 

 o udzielanym zamówieniu

  

  

 

 

UMOWA NR ZZ/86/014/17 

NA DOSTAWĘ 

TRÓJFAZOWYCH FILTRÓW PRZECIWZAKŁÓCENIOWYCH EMC   

 

 

Zawarta w dniu ....................... w Gdańsku pomiędzy: 

Politechniką Gdańską Wydział Elektrotechniki i Automatyki,  

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

posiadającą REGON 000001620, NIP 584-020-35-93 

reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora przez: 

prof. dra hab. inż. Janusza Nieznańskiego – Dziekana Wydziału, 

zwaną dalej  Zamawiającym,   

 

a ............................................................................................................................................................... 

z siedzibą w .......................................... ul. ................................. e-mail......................................., 

posiadającym/ą  

REGON ………………. NIP......................................................................................................................,   

wpisanym/ą do KRS/CEIDG ..................................................................................................................... 

reprezentowanym/ą przez: 

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

 

zwanym/ą dalej WYKONAWCĄ, 

 

 

 

 

który został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego numer ZZ/86/014/17, 

prowadzonym w formie zapytania ofertowego w oparciu o art. 30a Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.  

o zasadach finansowania nauki (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.) w związku  

z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  

Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) na dostawę trójfazowych filtrów przeciwzakłóceniowych 

EMC. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 4 szt. trójfazowych filtrów przeciwzakłóceniowych EMC dla 

Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, o parametrach zgodnych z opisem 

przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy  

i będącymi jej integralną częścią. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie nowy, wolny od wszelkich wad i nie będzie 

przedmiotem praw osób trzecich. 

  



§ 2 

Wartość umowy i warunki płatności 

 

1. Cena określona w umowie obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest 

zapłacić za przedmiot umowy, określony w §1 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić z tytułu realizacji przedmiotu umowy określoną w ofercie 

Wykonawcy z dnia  ........ kwotę brutto w wysokości ................ (słownie: ................... złotych), 

w tym podatek VAT w wysokości …..%. 

3. Podstawą zapłaty będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura, po dokonaniu odbioru 

przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisanym przez obydwie strony umowy protokołem 

zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń. 

4. Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 3 

Termin wykonania umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie do 30 dni od daty 

podpisania umowy. 

2. Kompletny przedmiot umowy powinien zostać dostarczony przez Wykonawcę na adres: 

Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, ul Sobieskiego 5, 80-233 Gdańsk. 

3. Przedmiot umowy może być dostarczony do miejsca odbioru określonego w ust. 2 niniejszego 

paragrafu wyłącznie w dni robocze Zamawiającego w godzinach 8:00-15:00. 

 

§ 4 

Warunki gwarancji 

 

1. Wykonawca udziela ….-miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, liczonej od dnia podpisania 

protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. 

2. W ramach gwarancji dotyczącej dostarczonego sprzętu: 

a) czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 3 dni licząc  

w dni robocze Zamawiającego od daty i godziny zgłoszenia usterki lub wady; 

b) czas naprawy nie może być dłuższy niż 14 dni od daty i godziny przystąpienia do 

usuwania usterki lub wady. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia wykazującego wady fizyczne na nowe tego 

samego typu i o tych samych parametrach technicznych w przypadkach: 

a) nie wykonania naprawy w ciągu 14 dni od pierwszego dnia przystąpienia do naprawy; 

b) gdy po trzech naprawach gwarancyjnych urządzenie nadal będzie wykazywało wady 

fizyczne uniemożliwiające jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem. 

4. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do towaru objętego niniejszą umową stosowne dokumenty 

techniczne i kartę gwarancyjną w języku polskim. 

5. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z gwarancji niezależnie od uprawnień  

z tytułu rękojmi 

 

 

  



§ 5 

Kary umowne i odstąpienie od umowy 

 

1. W przypadku opóźnienia w dostawie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości: 

1.1 za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy, określonego w §1 ust. 1 

umowy - 0,3% wartości określonej w § 2 ust.2 niniejszej umowy; 

1.2 za każdy dzień opóźnienia w dostawie zamówienia objętego prawem opcji - 0,3% 

wartości tej dostawy. 

2. Za nieterminowe przystąpienie do naprawy lub za nieterminowe wykonanie naprawy Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości: 0,01% wartości określonej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy za 

każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu wskazanego w § 4 ust. 2 lit. a) umowy lub w § 4 

ust. 2 lit. b) umowy, za każde naruszenie. 

3. Za odstąpienie od niniejszej umowy przez jedną ze stron, strona po której leżą przyczyny tego 

odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 2 

ust. 2 umowy. 

4. 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, o której mowa ust. 3 

niniejszego paragrafu. 

5. 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. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującej mu ceny. 

 

§ 6 

Pozostałe warunki wykonania dostawy 

 

1. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy, osobą wyznaczoną do kontaktów: 

a)  ze strony Zamawiającego jest:………………………………….………………………..  

tel. …………..……….., e-mail:……………………………;  

b) 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 

zobowiązaną. 

 

§ 7 

Prawo opcji 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zamówienia dodatkowych 6 szt. trójfazowych filtrów 

przeciwzakłóceniowego EMC w ramach prawa opcji.                                                     

2. Zamówienie w ramach prawa opcji może zostać zrealizowane w okresie do 3 miesięcy od daty 

dostarczenia zamówienia podstawowego. 

3. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia objętego prawem opcji jest przekazanie 

Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji. 

4. W przypadku korzystania z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania 

zamówienia przy zachowaniu takich samych warunków jak w przypadku realizacji dostawy 

podstawowej.  

5. Cena 1 szt. trójfazowego filtra przeciwzakłóceniowego EMC wraz z dostawą wynosi 

………………... zł brutto. 



6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia przewidzianego w ramach 

prawa opcji lub do zrealizowania w niepełnej wysokości. Wykonawca nie będzie wysuwał  

w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania przez Wykonawcę cesji wierzytelności ani 

przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez 

uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Przez dni robocze Zamawiającego 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 oraz 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity  

Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.). 

5. W sprawach spornych właściwym będzie Sąd w Gdańsku. 

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

 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. opis przedmiotu zamówienia 

2. oferta 

 

 

 

 

 

Akceptacja  wzoru umowy następuje poprzez podpisanie oferty - załącznik 1 do ogłoszenia. 


