
 
 

 

Dotyczy - części …..  
Załącznik 2d 

UMOWA Nr ZP/3/004/U/2018 cz…..  
do zam. publ. nr ZP/3/004/U/2018 

 
 
w dniu ………………..2017 r. w Gdańsku pomiędzy:  
Politechniką Gdańską, Wydziałem Mechanicznym z siedzibą w 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12,  
NIP 584-020-35-93, REGON 000001620  
reprezentowaną przez:  
prof. dr hab. inż. Dariusza Mikielewicza prof. zw. PG – Dziekana Wydziału, działającego na podstawie  
pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej  
zwaną dalej „Zamawiającym”,  
a  
…………………………../ posiadającą REGON: ……………….. i NIP: ………………..  
reprezentowaną przez:  
………………………. – …………………………………  
zwaną dalej „Wykonawcą”, 
 

 
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 138 o ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej 

dalej „ustawą Pzp” została zawarta niniejsza umowa, o następującej treści: 

 

 
§ 1  

1. Przedmiotem Umowy jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach usługi 

edukacyjnej dot. projektu „Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie 

kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku Pracy” (POWR.03.01.00-00-N024/16-00) dla 

Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, z podziałem na części, tj. – część Nr  
………- Prowadzenie zajęć z przedmiotu ……………………………………………………….  

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do Umowy.  
 

§2  
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony: od dnia zawarcia umowy do dnia ………………..2018 r. 
 
 

§ 3  
1. Zamawiający zobowiązuje do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości ……….,00 

zł brutto (słownie: …………. złotych), obliczonego w oparciu o wynagrodzenie za 

osobogodzinę w wysokości ……….. zł.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności objętych umową w terminach 

ustalonych w harmonogramie, o którym mowa w złączniku Nr 1 do umowy.  
3. Rozliczenie umowy będzie następowało w okresie miesięcznym.  
4. W każdym miesiącu trwania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego 

prowadzenia pisemnego zestawienia liczby godzin wykonywania umowy wraz ze 

wskazaniem wykonanych czynności (wzór Zestawienia liczby godzin wykonywania umowy w 

danym miesiącu stanowi Załącznik nr 2 do umowy).  
5. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu, na każde jego żądanie, 

pisemnych informacji o przebiegu realizacji umowy lub do bieżącego przedkładania do 

wglądu lub weryfikacji zestawienia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 
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6. Podstawą do wystawienia faktury za dany miesiąc przez Wykonawcę będzie zatwierdzone 

przez Zamawiającego zestawienie, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.  
7. Faktura, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu powinna zostać wystawiona do 

ostatniego dnia miesiąca za który ma nastąpić wypłata.  
8. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury, do której będzie załączone zatwierdzone zestawienie, o którym mowa w ust. 4 

niniejszego paragrafu. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na 

fakturze w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty wpływu do siedziby Zamawiającego, 

prawidłowo wystawionej faktury. 

 

§ 4  
1. Wykonawca  będzie  wykonywał  przedmiot  umowy  w:  Politechnika  Gdańska  Wydział  

………………….. ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.  
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie wykonywał z dołożeniem należytej 

staranności, zgodnie z udzielonymi przez Zamawiającego wskazówkami.  
3. Zamawiający ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonane lub niewykonane 

przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy czynności objęte przedmiotem umowy. 

Zamawiający ponosząc odpowiedzialność za działania lub zaniechania Wykonawcy, będzie 

mógł dochodzić od Wykonawcy roszczeń na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego. 

 

§ 5  
1. Zamawiający zapewni następujące materiały, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy: 

salę wykładową z dostępem do internetu oraz niezbędny sprzęt. 
 
2. W przedostatnim dniu trwania umowy, Wykonawca jest zobowiązany rozliczyć się z 

Zamawiającym z przekazanych materiałów. 

 

§ 6  
1. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę na piśmie z zachowaniem 14-

dniowego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się w pierwszym dniu 

następującym po dniu, w którym wypowiedzenie zostało złożone.  
2. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w 

przypadku, gdy:  
a) Wykonawca powierzy wykonanie zlecenia osobie trzeciej,  
b) Wykonawca rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy. 

 

§ 7  
1. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę 

czynności w ramach niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary 

umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym w § 3 ust. 1 umowy za każdy 

dzień trwania naruszenia.  
2. W przypadku wypowiedzenia umowy bez zachowania okresów wypowiedzenia zgodnie z § 

6 ust. 2 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy.  
3. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2 

niniejszego paragrafu z wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy.  
4. Wykonawca zapłaci kary umowne w terminie 7 dni od momentu otrzymania wezwania do zapłaty. 
 
5. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej, na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym. 
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§ 8  
1. Zamawiający oświadcza, że bezterminowo zachowa w poufności wszelkie informacje, jakie 

uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy.  
2. Przez informacje poufne strony rozumieją w szczególności wszelkie dane lub informacje, które 

dotyczą działalności Zamawiającego, takie jak informacje technologiczne, organizacyjne, 

techniczne, prawne, finansowe lub inne informacje, które posiadają wartość gospodarczą, a 

także informacje, które zostały uzyskane w wyniku przetworzenia lub analizy przekazanych 

informacji, niezależnie od sposobu ich ujawnienia, uzyskane przed i po zawarciu umowy. 
 
3. Wykonawca może ujawnić informację poufną wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego lub gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o 

czym Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. 

4. Wszelkie dokumenty uzyskane w trakcie obowiązywania niniejszej umowy zawierające lub mogące 

zawierać informacje poufne lub informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pozostaną wyłączną własnością Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do ich zwrotu na każde żądanie Zamawiającemu. 
 
5. Wykonawca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w 

związku z naruszeniem zobowiązań o poufności. 

 

§ 9  
1. Zamawiający niniejszym informuje Wykonawcę, że administratorem danych jest 

Politechnika Gdańska w Gdańsku (80-233), ul. G. Narutowicza 11/12.  
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji zadań 

administratora, które wynikają z niniejszej umowy.  
3. Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które są 

przetwarzane przez Politechnikę Gdańską w Gdańsku oraz do poprawienia tych danych. 

 

§ 10  
1. W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiającego występują:  

a) dr inż. ……………………….. – Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej  
2. Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia:  

a) Pan …………………………..  
§ 11 

Postanowienia końcowe  
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają 

formy pisemnej.  
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Powszechny 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego.  
3. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków z 

niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

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

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 

1579) nie stanowią inaczej.  
5. Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Stron. 

 

Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 
Załącznik nr 2 – Zestawienie liczby godzin wykonywania umowy w danym miesiącu (wzór) 
 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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  Załącznik Nr 2 do umowy 

 Zestawienie liczby godzin wykonywania umowy  

 w miesiącu ..................... .............r.  
   

Data Opis wykonanych czynności Liczba 

   godzin 
    

    

    

    
 

RAZEM: …………… 
 

Oświadczam, że w tym miesiącu na wykonanie zadań wynikających z umowy 

przeznaczyłam/em łącznie ww. liczbę godzin. 
 

Wykonawca : 
 

.................................................... 
(podpis i data) 

 
 

 

Po weryfikacji wskazanej przez Wykonawcę liczby godzin przeznaczonych na 

wykonanie umowy w tym miesiącu, zatwierdzam tę liczbę godzin/nie zatwierdzam 

tej liczny godzin i wnoszę następujące uwagi*): 
 

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

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

oraz stwierdzam, że Wykonawca w ramach wykonywania zadań wynikających z 

umowy w tym miesiącu zrealizował łącznie........................godzin. Zleceniobiorca 

wystawi rachunek w oparciu o tę liczbę godzin. 
 

Zamawiający: 
 

.................................................... 
(podpis i data)  

*) niepotrzebne skreślić 
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