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Załącznik nr 5A do SIWZ 

WZÓR 

UMOWA NR …………. 

do postępowania na: dostawę komórkowych aparatów telefonicznych i modemów transmisji danych 

zawarta w dniu ………………………. w Gdańsku, pomiędzy: 

Politechniką Gdańską, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,  

NIP: 584-020-35-93 REGON: 000001620 

reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora przez:  

mgr inż. Marka Tłoka Kanclerza Politechniki Gdańskiej 

zwaną dalej „Zamawiającym”  

a 

………………………………………………………………………………………………………….   

 z siedzibą ……………………………………………………………………………………………… ,  

adres: ………………………………………………………………………………….………………… 

REGON: ……………………….. NIP: …………………………………….. 

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

reprezentowaną przez: …………………………………………………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

w  wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz 

1579 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, na wyłonienie Wykonawcy, została zawarta umowa  

o następującej treści: 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest: 

2. dostawa: 

1) fabrycznie nowych aparatów telefonicznych z akcesoriami wraz z transportem, 

2) fabrycznie nowych modemów i ruterów do transmisji danych wraz z transportem, 

3. świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych dostarczonych przez Wykonawcę urządzeń 

mobilnych. 

§ 2 ZAKRES UMOWY 

1. Zakres umowy został określony w załączniku do umowy nr 1-SIWZ. Wielkość zamówienia 

podstawowego i opcji oraz załączniku do umowy nr 3 - formularzu rzeczowo- cenowym. 
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2. Ilości urządzeń podane w powyższej tabeli i formularzu cenowym są szacunkowe i nie są 

wiążące dla Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania 

przedmiotu umowy w całości, tj. w ilościach wskazanych w tabeli i formularzu cenowym, bez 

konieczności zmiany umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać 

roszczenie z tego tytułu. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zależne będzie od liczby 

dostarczonych urządzeń w okresie trwania umowy i określone zostanie na podstawie cen 

jednostkowych w ofercie złożonej przez Wykonawcę. 

3. Równocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji  

w przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia zakresu umowy. Wielkość zamówienia  

w ramach prawa opcji została przedstawiona w załączniku umowy nr 3 - formularzu rzeczowo- 

cenowym. 

4. Zamówienie w ramach prawa opcji będzie realizowane po wykorzystaniu zamówienia 

podstawowego (ilości) w poszczególnych pozycjach formularza cenowego. 

5. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same, jak te, które 

obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamówienie objęte prawem opcji będzie 

realizowane po cenach zamówienia podstawowego 

6. Wykonawca oświadcza, że oferuje 

1) aparaty telefoniczne spełniające wymagania techniczne opisane w załączniku nr 6A  

do SIWZ, które zostały podzielone ze względu na wymagania techniczne na 5 grup: A,B,C 

,M1, R1. 

2) Oferowane aparaty telefoniczne, modemy i rutery nie posiadają blokady karty SIM (tzw. 

SIM-lock) 

3) Oferowane aparaty telefoniczne, dodatkowe akcesoria, modemy i rutery  

do bezprzewodowej transmisji danych są fabrycznie nowe, nie są używane  

ani poekspozycyjne. 

4) modele aparatów telefonicznych i modemy w liczbie zgodnej z wymaganiami 

Zamawiającego zawartej w SIWZ 

a) w grupie A  minimum 2 modele 

b) w grupie B minimum 2 modele 

c) w grupie C minimum po 2 modele,  

d) w grupie M1 i R1 – minimum po jednym modelu. 

5) Ceny jednostkowe poszczególnych modeli urządzeń zawiera załącznik nr 3 – formularz 

rzeczowo-cenowy  

6) Zamawiający ma prawo wyboru modeli aparatów telefonicznych w ramach danej grupy. 

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru koloru zamawianych telefonów spośród tych, 

które są w ofercie Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 

§ 3 ZAMAWIANIE I ODBIÓR SPRZĘTU 

1 Realizowana w ramach zamówienia podstawowego oraz opcji dostawa  aparatów komórkowych 

oraz modemów i ruterów odbywać się będzie na zamówienie przesłane Wykonawcy na adres 

wskazany  w § 7 ust.  2 niniejszej umowy drogą e-mailową przez upoważnianego  przedstawiciela 
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Zamawiającego, wymienionego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy w terminie nie dłuższym niż ……..dni 

roboczych Zamawiającego od daty otrzymania zamówienia. 

2 Za otrzymanie zamówienia uważane będzie wysłanie prze Zamawiającego wiadomości  e-mail. 

3 W każdym przypadku Zamawiający potwierdzać będzie odbiór zamówionego sprzętu pisemnym  

protokołem odbioru, którego wzór Wykonawca ustali z Zamawiającym. Z chwilą podpisania 

protokołu odbioru aparaty telefoniczne, oraz modemy do bezprzewodowej transmisji danych stają 

się własnością Zamawiającego. 

§ 4 WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO I POGWARANCYJNEGO 

1 Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone aparaty telefoniczne, oraz modemy  

do bezprzewodowej transmisji danych na okres ……… miesięcy zgodnie ze złożoną ofertą 

2 Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie może ograniczać gwarancji danej przez producenta. 

3 Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru 

dostarczonych przez Wykonawcę telefonów (bateria, ładowarka inne nie wymienione a ujęte  

w zestawach) oraz modemów i ruterów do bezprzewodowej transmisji danych. 

4 Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny dostarczonego sprzętu. Zgłoszenie naprawy zostanie 

przesłane drogą mailową przez upoważnionego przedstawiciela  Zamawiającego,  

a wymienionego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

5 Odbiór reklamowanego sprzętu od Zamawiającego i wysyłka sprzętu po rozpatrzonej i wykonanej 

reklamacji odbywać się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy. 

6 Za uszkodzenia sprzętu  powstałe w trakcie transportu i rozładunku odpowiada  Wykonawca. 

7 Czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych Zamawiającego i będzie liczony  

od następnego dnia po dniu przesłania prze Zamawiającego Wykonawcy zgłoszenia naprawy, do 

momentu dostarczenia przez Wykonawcę naprawionego sprzętu. 

8 W przypadku braku możliwości naprawy reklamowanego sprzętu Wykonawca wymieni 

reklamowany sprzęt na fabrycznie nowy w terminie naprawy gwarancyjnej. 

9 Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie gwarancji, jeżeli 

reklamował wadę przed upływem tego terminu. Zamawiający ma możliwość korzystania  

z uprawnień rękojmi w okresie trwania gwarancji. 

10 Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu 

gwarancji. 

11 Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi nie podlega żadnym ograniczeniom lub 

wyłączeniem. 

12 W przypadku napraw nie objętych gwarancją (np. uszkodzenia mechaniczne, wynikające  

z niewłaściwego użytkowania), Wykonawca prześle drogą mailową kosztorys naprawy, a naprawa 

zostanie wykonana po zaakceptowani kosztorysu przez upoważnionego przedstawiciela  

Zamawiającego, a wymienionego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

§ 5 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
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§ 6 WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1 Wartość umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi:  …………………………………zł. brutto, 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………..). 

w tym: 

1) wartość umowy dla zamówienia podstawowego wynosi:  ……………………….. zł brutto, 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………) 

2) wartość umowy dla zamówienia objęte prawem opcji wynosi:  …………………. zł brutto,  

(słownie: ………………………………………………………………………………………………) 

2 Wysokość wynagrodzenia zawiera: 

1) wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania dostawy telefonicznych aparatów komórkowych 

oraz modemów do bezprzewodowej transmisji danych, o których mowa w § 1 niniejszej umowy 

a także realizacji serwisu gwarancyjnego dostarczonego sprzętu. 

2) podatek VAT, 

3) wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania warunków wymienionych w umowie. 

3 W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek podatku VAT, dotyczących przedmiotu umowy 

w okresie obowiązywania niniejszej umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty 

wynagrodzenia uwzględniającego nową, aktualną wysokość stawek podatku VAT. 

4 Należność za telefony komórkowe oraz modemy i rutery do bezprzewodowej transmisji danych 

będzie obliczana na podstawie liczby dostarczonych Zamawiającemu urządzeń w okresie trwania 

umowy i określone zostanie na podstawie cen jednostkowych w ofercie złożonej przez Wykonawcę. 

5 Podstawą wystawienia faktur będą każdorazowo podpisane obustronnie bez zastrzeżeń protokoły 

odbioru. 

6 Zapłata za dostawę nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę przelewem w ciągu 14 dni 

od daty otrzymania przez Zamawiającego  faktury na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 

7 Zasady rozliczeń w ramach prawa opcji będą takie same jak w ramach zamówienia podstawowego. 

 

§ 7 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA 

1 W sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy, do kontaktów z Wykonawcą, 

Zamawiający upoważnia: 

-  ..................................................... tel. ……………………………….. e-mail: ………….. 

2 W sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy, do kontaktów z Zamawiającym,  

Wykonawca upoważnia: 

-  ..................................................... tel. ……………………………….. e-mail: ………….. 

3 Osoby wymienione w § 7  ust. 1 i 2 niniejszej umowy  mogą zostać zmienione w trakcie realizacji 

umowy na inne za uprzednim pisemnym poinformowaniem strony drugiej. Powiadomienie 

 o powyższych zmianach nie stanowi zmiany umowy wymagającej sporządzenia aneksu. 
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§ 8 ROZWIĄZANIE UMOWY I KARY UMOWNE 

1 Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie ze skutkiem 

natychmiastowym: 

1) w razie naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy. Prawo o którym mowa w § 

8 ust. 1 pkt  1) niniejszej umowy  może zostać wykonane, jeżeli Zamawiający wezwał 

Wykonawcę do zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków, wyznaczając mu w tym celu 

odpowiedni termin nie krótszy niż 7 dni, a mimo upływu tego terminu Wykonawca nie zaprzestał 

naruszeń, ani nie usunął ich skutków. 

2) w przypadku powtarzających się uchybień w wykonywaniu umowy rozumianych jako brak 

reakcji ze strony Wykonawcy na zgłaszane usterki i nieprawidłowości, brak reakcji Wykonawcy 

na zgłoszone przez Zamawiającego reklamacje.  

2 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy – podstawa art. 145 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

3 Za każdy dzień opóźnienia dostawy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 zł za każde 

niedostarczone na czas urządzenie. 

4 W razie opóźnienia w wykonaniu  naprawy gwarancyjnej o której mowa w § 4 ust 7 niniejszej umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 zł za każdy dzień opóźnienia. 

5 W razie rozwiązania lub odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 6 ust.1 niniejszej umowy. 

6 Strony z zastrzeżeniem ustępu 2 niniejszego paragrafu , zastrzegają prawo dochodzenia 

odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych 

w Kodeksie cywilnym. 

7 Odpowiedzialność którejkolwiek ze Stron z tytułu utraconych korzyści (lucrum cessans) jest 

wyłączona. 

8 Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wszczętym 

wobec niego postępowaniu upadłościowym lub likwidacyjnym. 

§ 9 ZMIANY UMOWY 

1 Zmiany postanowień umowy są dopuszczalne, tylko na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 

ustawy Pzp. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania następujących zmian w umowie:  

1) w przypadku, gdy w terminie wskazanym w § 5 umowy nie zostanie wykorzystana wartość 

umowy brutto łącznie z zamówieniem objętym prawem opcji (całkowita cena brutto określona 

w § 6ust. 1 umowy), istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy. W takim 

przypadku strony mogą zmienić umowę w następującym zakresie: termin realizacji przedmiotu 
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umowy ulegnie zmianie – zostanie przedłużony do daty wskazanej przez Zamawiającego, 

jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

2) w przypadku wycofania z rynku któregokolwiek z modeli aparatów, Wykonawca zaproponuje 

model zamienny, spełniający wszystkie wymagania SIWZ, o parametrach nie gorszych niż 

model oferowany. Akceptacja modelu zamiennego przez Zamawiającego musi nastąpić w 

formie pisemnej. 

3) zmiany cen podanych przez Wykonawcę w ofercie w przypadku zmiany obowiązujących stawek 

podatku VAT, zmiany stawek podatku akcyzowego lub zmiany stawek MTR ustalanych przez 

Prezesa  UKE, 

4) zmiany osób reprezentujących strony w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności 

(tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne),  

5) zmiany danych teleadresowych zapisanych w Umowie, 

2 Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej ważności zgody Stron oraz 

zachowania formy pisemnej. 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1 W razie wystąpienia ewentualnych sporów wynikłych na tle wykonywania niniejszej umowy Strony 

dołożą starań w celu polubownego ich rozwiązania. W sprawach spornych, co do których strony nie 

osiągną porozumienia, strony mogą zwrócić się do sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego, 

spory rozstrzygane będą według prawa polskiego. 

2 W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli  

ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

3 Zamawiający nie dopuszcza cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków z niniejszej  

umowy na osoby trzecie, bez jego uprzedniej pisemnej zgody. 

4 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

5 Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy: 

1) Specyfikacja Istotnych  Warunków Zamówienia (SIWZ) 

2) Oferta Wykonawcy 

3) Formularz rzeczowo-cenowy 

4) Protokół odbioru 

 

 

 

     WYKONAWCA                                         ZAMAWIAJĄCY 
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Nr postępowania: ZP/……/055/D/18 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

dotyczący dostawy przedmiotu Umowy nr ZP/…../055/D/18 

 z dnia  ……………………. 

 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

Firma: 

 

Politechnika Gdańska 

 

Adres: 

 

Adres: 

 

 

I. Przedmiot Umowy na sukcesywną dostawę urządzeń GSM dla  Politechniki Gdańskiej odebrano 

dnia:……………………………………………. zgodnie ze złożonym zamówieniem. 

II. Sprawdzono pod względem liczbowym oraz asortymentowym. 

 

Uwagi dotyczące dostawy stwierdzone podczas odbioru: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

III. Termin usunięcia powyższych zastrzeżeń ustalono na dzień: 

………………………………………………………………. 

 

IV. W dniu ………………………………….. stwierdzono usunięcie wszystkich zastrzeżeń wskazanych w pkt. 

III, a przedmiot umowy odebrano bez zastrzeżeń. 

Imię, nazwisko i podpis 

Przedstawiciela WYKONAWCY 

 

 

………………………………………….. 

 

DATA 

 

 

………………. 

Imię, nazwisko i podpis 

Przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 

…………………………………………… 

       

 


