
Załącznik nr 2 
do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu 

 
UMOWA 

 
Nr postępowania: ZZ 176/019/D/17          
                                                                                    
zawarta w dniu  ………  2017 
pomiędzy:  
Politechniką Gdańską, Wydziałem Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej z siedzibą w Gdańsku, 
ul. Narutowicza 11/12  
reprezentowaną przez:  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej,  
zwaną dalej Zamawiającym 
 
a…………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP: ……………….., REGON: …………………………… 

KRS/CEIDG:………………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowanych przez:………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  
 

któremu udziela się zamówienia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, na podstawie art. 4d 
ust. 1 pkt 1. 
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy informacje są zgodne z dokumentami 
przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia. 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa pieca komorowego, zgodnie z warunkami określonymi w 

ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu nr ZZ/176/019/D/17 z dnia 13.10.2017 r. oraz w ofercie  
z dnia ………………….. złożonej przez Wykonawcę, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy 
i będącymi jej integralną częścią. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, pochodzi z bieżącej produkcji, 
wolny od wszystkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie jest przedmiotem praw 
osób trzecich.  

 
§ 2 

CENA I FINANSOWANIE 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się cenę w wysokości:  
brutto: …………………………..PLN 

      słownie: …………………………………..  
 w tym VAT: ………………………..PLN 
2. Podstawą zapłaty kwoty wskazanej ust. 1 będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę 

faktura po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń. 
3. Powyższa cena obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu 

realizacji przedmiotu umowy. 
4. Fakturę należy wystawić na: Politechnika Gdańska, Wydziałem Fizyki Technicznej i Matematyki 

Stosowanej, 80-233 Gdańsk ul. Narutowicza 11/12, NIP 584-020-35-93. 
5. Zapłata należności za fakturę nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego, na konto Wykonawcy: ……………………………………………………………… 
6. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 

 
  



§3 
TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

 
1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie do ……..tygodni od dnia podpisania umowy. Jest 

to  maksymalny termin realizacji przedmiotu umowy liczony od dnia zawarcia umowy do dnia  
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, bez zastrzeżeń. 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na Politechnikę Gdańską, Wydziałem Fizyki Technicznej 
i Matematyki Stosowanej z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12, Budynek Centrum 
Nanotechnologii A. 

3. Nazwa, parametry techniczne oraz cena przedmiotu umowy, dostarczonego do Zamawiającego 
muszą być zgodne z ofertą Wykonawcy. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub 
niespełniającego warunków zamówienia Zamawiający nie dokona jego odbioru. 

4. Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę w opakowaniu zabezpieczającym 
przed uszkodzeniem. 

5. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy kartę gwarancyjną w języku polskim. 
6. Dostawa musi nastąpić w dni robocze, w godzinach 7.30 - 15.00 po telefonicznym zgłoszeniu z co 

najmniej 24 – godzinnym wyprzedzeniem. 
7. Dostawa przedmiotu umowy obejmuje jego rozładunek oraz wniesienie przez Wykonawcę na 

miejsce wskazane w pkt 2 niniejszego paragrafu. 
8. Odbioru przedmiotu umowy pod względem zgodności z ofertą dokona upoważniony przez 

Zamawiającego pracownik: ………………, spisując z Wykonawcą protokół zdawczo-odbiorczy. 
W przypadku uwag dotyczących realizacji przedmiotu umowy lub stwierdzonych wad przedmiotu 
umowy, strony ustalą sposób oraz termin usunięcia nieprawidłowości. Termin ten nie będzie 
dłuższy niż 14 dni kalendarzowych. Wystąpienie powyższych okoliczności nie uchyla uprawnień 
Zamawiającego oraz konsekwencji Wykonawcy związanych z niedotrzymaniem terminu realizacji 
umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy i odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań umownych. 

9. Osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych z wykonaniem 
umowy jest …………. . Osobą upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego w sprawach 
związanych z wykonaniem umowy jest ……………………… .  

10. O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się 
wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę 
zobowiązaną. 

§4 
GWARANCJA I WARUNKI REALIZACJI UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU GWARANCJI 

 
1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy w wymiarze: …….miesięcy 

liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego końcowego bez zastrzeżeń. 
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach udzielonej gwarancji polegają albo na wymianie przedmiotu 

umowy na nowy wolny od wad, albo na jego naprawie, albo na zwrocie zapłaconej ceny. 
3. Potrzeby napraw lub wymiany w okresie gwarancyjnym będą zgłaszane Wykonawcy przez osoby 

upoważnione przez Zamawiającego, drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w ofercie 
Wykonawcy: ………………………. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia drogą elektroniczną otrzymania od 
Zamawiającego zgłoszenia potrzeby dokonania naprawy gwarancyjnej lub wymiany (zgłoszonej 
reklamacji). Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania takiego zgłoszenia, Zamawiający będzie 
domniemywał, że dotarło ono do Wykonawcy, chyba, że udowodni on, że z przyczyn technicznych 
było to niemożliwe. 

5. W zgłoszeniu reklamacyjnym Zamawiający zobowiązany jest wskazać oczekiwany przez niego 
sposób doprowadzenia do zgodności z umową wadliwego przedmiotu umowy (wymiana albo 
naprawa). 

6. W razie żądania przez Zamawiającego naprawy Wykonawca (lub wskazany w ofercie punkt 
serwisowy) uprawniony będzie do oceny możliwości dokonania naprawy na miejscu czy też 
konieczności dokonania naprawy w punkcie serwisowym albo zasadności wymiany wadliwego 
przedmiotu umowy na nowy wolny od wad. 

7. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) przystąpienia do realizacji obowiązków gwarancyjnych w czasie nie dłuższym niż 10 dni 

roboczych, liczonych od dnia i godziny zgłoszenia potrzeby naprawy gwarancyjnej przez 
Zamawiającego; 

2) wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad lub usunięcia wady w rozsądnym 
czasie bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego; 



3) usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od daty i godziny 
przystąpienia do usuwania usterki. Transport urządzenia „do” i „z” naprawy gwarancyjnej oraz 
ubezpieczenie w tym okresie nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

4) jeżeli termin wykonania naprawy określony w pkt 3) niniejszego paragrafu nie może być 
dotrzymany z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (uzasadnienie na piśmie), czas naprawy 
gwarancyjnej może się wydłużyć, za zgodą Zamawiającego, do 15 dni kalendarzowych; 

5) w przypadku niedopełnienia obowiązków gwarancyjnych w wymaganym terminie, 
Zamawiający może powierzyć naprawę osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy; koszty 
zastępczego usunięcia awarii, poniesione przez Zamawiającego obciążają Wykonawcę; 
wykonanie zastępcze nie powoduje utraty praw gwarancji i rękojmi po stronie Zamawiającego; 

8. Naprawy gwarancyjne będą dokonywane w siedzibie Zamawiającego albo Wykonawcy lub  
w punkcie serwisowym, realizującym zobowiązania gwarancyjne Wykonawcy wobec 
Zamawiającego, wskazanym w ofercie. 

9. Przedstawiciel Wykonawcy lub wskazanego w ofercie punktu serwisowego ocenia w siedzibie 
Zamawiającego możliwość dokonania naprawy na miejscu czy też konieczność dokonania 
naprawy w punkcie serwisowym lub siedzibie Wykonawcy. 

10. Koszty transportu i ubezpieczenia oraz ryzyko utraty lub zniszczenia przedmiotu umowy  
w związku z dokonywaniem naprawy gwarancyjnej lub wymiany ponosi Wykonawca. 

11. Zniszczenie lub zgubienie karty gwarancyjnej nie spowoduje utraty gwarancji w przypadku, gdy 
Zamawiający udokumentuje w inny sposób istnienie zobowiązania Wykonawcy z tytułu gwarancji 
(faktura zakupu, protokół odbioru). 

12. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z powodu wady przedmiotu umowy, 
jeżeli pomimo dwukrotnej wymiany lub naprawy Wykonawca nie doprowadzi do jego zgodności  
z umową i nadal będzie działał wadliwie. W takim przypadku Wykonawca będzie obowiązany do 
zwrotu zapłaconej ceny w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu oraz do 
zapłaty kary umownej, o której mowa w § 5 ust.2 umowy. 

13. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu 
gwarancji. 

14. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi nie podlega żadnym ograniczeniom lub 
wyłączeniom. 
 

§ 4 
KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. W przypadku opóźnienia w dostawie WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 50 zł za 

każdy dzień opóźnienia. 
2. Za nieterminowe przystąpienie do naprawy lub za nieterminowe wykonanie naprawy 

WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości: 
      - 50 zł za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu wskazanego w §4 ust. 7 pkt. 1) lub w 

§4 ust. 7 pkt. 2) umowy, za każde naruszenie. 
3. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 145 ustawy Pzp, 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 w 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. 
7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron powinno zostać złożone na 

piśmie w terminie 7 dni od daty powzięcia przez drugą stronę wiadomości o wystąpieniu 
okoliczności determinującej odstąpienie od umowy, tj. m.in. w przypadku, gdy Wykonawca rażąco 
naruszy postanowienia niniejszej umowy lub nie będzie wykonywał umowy z należytą 
starannością i rzetelnością. 

 
  



§ 5 
POZOSTAŁE WARUNKI WYKONANIA DOSTAWY 

 
1. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, do kontaktów z WYKONAWCĄ,   
      ZAMAWIAJĄCY wyznacza:  
      ………………….., tel. …………………., e-mail: …………………………. 
      a WYKONAWCA wyznacza:  
     ...........................................................  
2. O każdej zmianie wyznaczonych osób ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA niezwłocznie powiadomią 

się wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę 
zobowiązaną.  

§ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, dotyczących: 
 
Terminu: 
Termin realizacji umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionej 
okoliczności pod warunkiem, że ma ona wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy. 
Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą wynikać z: 

a) opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 
b) działania siły wyższej (klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, 

eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza 
zasięgiem i kontrolą Zamawiającego lub Wykonawcy); 

c) ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezawinionych przez strony, 
niemożliwych do przewidzenia przeszkód formalno-prawnych, między innymi dotyczących 
decyzji urzędowych; 

W wyżej wymienionych okolicznościach Strony ustalą nowe terminy umowne, z tym że zakres zmiany 
terminu musi być proporcjonalny do przyczyny jaka ją spowodowała. 
W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania umowy przez Wykonawcę 
o więcej niż 30 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 
Zmiana w zakresie przedmiotu umowy 
Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy na skutek okoliczności nie leżących 
po stronie Wykonawcy oferowany sprzęt informatyczny (jego elementy) nie będzie dostępny na rynku 
w chwili realizacji przedmiotu umowy lub zaprzestano jego produkcji. 
Dopuszcza się wówczas, za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego, możliwość dostarczenia 
zamienników, o parametrach technicznych co najmniej równych lub lepszych od przedstawionych w 
ofercie Wykonawcy, w cenie wynikającej z oferty Wykonawcy. Obowiązek pisemnego poinformowania 
Zamawiającego o konieczności zamiany oferowanego sprzętu na inny w związku z brakiem jego 
dostępności na rynku i uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na proponowaną zamianę 
spoczywa na Wykonawcy. 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, z zastosowaniem art. 144 ustawy Pzp. 
4. WYKONAWCA nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO dokonać cesji 

wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby 
trzecie. 

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

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 
jeżeli przepisy Ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

7. W sprawach spornych właściwym będzie Sąd w Gdańsku. 
8. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 
 
 
 

…………………………………………….                   ……………………………………………… 
                     WYKONAWCA                                                         ZAMAWIAJĄCY 

         


