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Załącznik nr 4 do SIWZ  
  

WZÓR UMOWY 
ZP/29/055/D/2018 

 
 
zawarta w dniu ..................... r.  w Gdańsku 

 
    pomiędzy: 

 
Politechniką Gdańską, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 w Gdańsku  
NIP: 584-020–35-93, REGON: 000001620 
reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora przez: 
 
Kanclerza - mgr inż. Marka Tłoka 
zwaną dalej Zamawiającym  
oraz: 
………………………………..………………………………………………………………… 
KRS/CEIDG……………………………………………….…………………………………… 
REGON: ……………………………… NIP: ………………………………………………… 
reprezentowaną przez:………………………………………………………………………. 

zwaną dalej Wykonawcą 

który został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1579 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp. 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem umowy jest : dostawa wraz z wniesieniem 40 szt. lodówek marki ……………..model 
……………..rok produkcji ………………………. 

2. Sprzęt objęty przedmiotem umowy został szczegółowo opisany w załącznikach nr 1 do niniejszej 
umowy. 

3. Wykonawca ponosi ryzyko przypadkowej utraty przedmiotu umowy, jego zniszczenia  
lub uszkodzenia do momentu podpisania protokołu odbiorczego bez zastrzeżeń.  

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt  jest fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad  
i uszkodzeń, kompletny, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób 
trzecich. 

5. Wykonawca oświadcza, że sprzęt oferowany Zamawiającemu spełnia wszystkie normy stawiane tego 
rodzaju sprzętom przez prawo polskie oraz posiada odpowiednie pozwolenia dopuszczające go do 
stosowania i obrotu na terytorium Polski. 

6. Wykonawca oświadcza, że cechy i parametry sprzętu dostarczonego do Zamawiającego  
są zgodne z opisem sprzętu zamieszczonym w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy z dnia …………..………...  
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§ 2 

TERMIN i WARUNKI REALIZACJI 
 

1. Realizacja dostawy nastąpi jednorazowo między 21 a 26 marca 2018 r. w terminie uzgodnionym przez 
obie strony.   

2. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu dostawy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu na późniejszy termin. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o dacie dostawy najpóźniej  
do 16 marca 2018 r. 

3. Koszty przewozu, opakowania i ubezpieczenia przedmiotu umowy do czasu jego odebrania przez 
Zamawiającego bez zastrzeżeń ponosi Wykonawca. 

4. Dokumentem potwierdzającym dostawę jest protokół odbioru, sporządzony i podpisany przez strony  
bez zastrzeżeń.  

5. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w dzień roboczy Zamawiającego, w godzinach  700 – 1500 

ewentualne odstępstwa muszą być uzgodnione z Zamawiającym. 
6. Odbioru pod względem jakościowym, ilościowym oraz zgodności z opisem przedmiotu umowy 

określonym w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy dokonają pracownicy, sporządzając protokół odbioru 
stanowiący załącznik nr 5 do umowy. Przedmiot umowy uważa się za odebrany w momencie 
podpisania protokołu odbioru przez obie strony,  bez zastrzeżeń. 

7. Miejsce dostawy:  
 Eureka 
Ul. Emilii Plater 7/9/11 
Sopot 81-777 

8. Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym wyznacza swego przedstawiciela: 
       ...........................................................................................................................................   
        nr tel..................................nr  faks............................. e-mail............................................... 
9. Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza swego przedstawiciela: 

...................................,  nr tel. kom. ....................,  nr tel. ................. e-mail: ....................... 
10. Przedmiot umowy nie zostanie odebrany przez Zamawiającego w przypadku stwierdzenia jego 

niezgodności z ofertą, umową i SIWZ. 
11. Wszystkie koszty związane ze zwrotem, dostawą, wniesieniem sprzętu ponosi Wykonawca. 
12. Termin wykonania umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem terminu określonego w ust. 

1 niniejszego paragrafu, Wykonawca dostarczy przedmiot umowy określony w załączniku nr 1  
do niniejszej umowy w miejsce wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, w stanie zupełnym oraz 
zgodnym z opisem przedmiotu umowy. 

13. Wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem instrukcje obsługi w języku polskim (1 egzemplarz do każdego 
urządzenia) z prawem Zamawiającego do ich kopiowania w całości lub części, wyłącznie na jego 
potrzeby własne oraz karty gwarancyjne.  

14. Wady ukryte, niemożliwe do sprawdzenia przy odbiorze zostaną zgłoszone po sporządzeniu 
komisyjnego protokołu odbioru przez Zamawiającego. 
 

 
§ 3 

WARUNKI GWARANCJI 
 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy w wymiarze nie krótszym  
i zakresie nie mniejszym niż gwarancja producenta, ale nie mniej niż 24 miesiące, licząc  
od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.  

2. Gwarancja obejmuje bezpłatny transport do Wykonawcy oraz bezpłatne naprawy i części zamienne. 
Okres gwarancji jest liczony od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń. 

3. Strony ustalają, iż w okresie gwarancji Wykonawca przystąpi do naprawy gwarancyjnej  
w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia zgłoszenia (licząc dni robocze Zamawiającego). Jeżeli czas 
naprawy gwarancyjnej będzie trwał powyżej 10 dni roboczych, i będzie dotyczył wadliwego działania 
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sprzętu, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na czas naprawy, równoważny (o nie gorszych 
parametrach) sprzęt zastępczy. Zamawiający zastrzega, że termin dokonania naprawy nie może być 
dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zgłoszenia.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętów wykazujących wady fizyczne na nowe tego samego 
typu i o nie gorszych parametrach technicznych w przypadku:  

a) gdy nie wykona naprawy w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia,  
b) gdy po trzech naprawach gwarancyjnych (niezależnie czy będzie to ta sama, czy różne wady) 

urządzenie będzie nadal wykazywało wady fizyczne uniemożliwiające jego eksploatację zgodnie 
z przeznaczeniem, w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych. 

5. W wypadku wymiany sprzętu na nowy gwarancja biegnie od początku, tzn. od daty 
wymiany sprzętu i podpisaniu przez strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

6. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego, odpowiedzialni za realizację umowy, wymienieni w paragrafie  
2 ust. 8 zobowiązani są do zgłaszania usterek lub wad, na wskazany przez Wykonawcę adres poczty 
elektronicznej: e-mail:………………………. a Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić 
otrzymanie zgłoszenie, w ten sam sposób na adres wskazany w zawiadomieniu. Brak reakcji ze strony 
Wykonawcy w ciągu 24 godzin od chwili przesłania zawiadomienia przez Zamawiającego jest 
równoznaczne z przyjęciem i uznaniem zasadności zawiadomienia przez Wykonawcę. 

7. Naprawy gwarancyjne będą dokonywane w siedzibie Zamawiającego albo Wykonawcy lub w punkcie 
serwisowym, realizującym zobowiązania gwarancyjne Wykonawcy wobec Zamawiającego, wskazanym 
przez Wykonawcę.  

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

9. Zamawiający może żądać wymiany sprzętu na  nowy, po 3 naprawach gwarancyjnych 
uniemożliwiających jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku, Wykonawca 
dokona jego wymiany w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia pisemnego żądania przez 
Zamawiającego. 

10. 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). 

11. Adres serwisu winien być podany w załączonej do sprzętu karcie gwarancyjnej. 
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych  

w Kodeksie Cywilnym. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. 

 
§ 4 

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 
 
1.  Wartość przedmiotu umowy strony ustalają następująco:  
 Kwota brutto .................................. 

słownie:................................................................................................................ 
2. Cena umowy obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji 

przedmiotu umowy, które zostały określone w niniejszej umowie, ofercie Wykonawcy i SIWZ.  
3. Rozliczenie między Wykonawcą a Zamawiającym nastąpi w polskich złotych (PLN). 
4. Cena umowy będzie płatna przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane  

na fakturze. 
5. Fakturę należy wystawiać na : Politechnika Gdańska,  ……………………………………….. 

………………………………., ………………………………… 
6. Podstawą do prawidło wystawionej przez Wykonawcę faktury za zrealizowanie przedmiotu umowy 

będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru bez zastrzeżeń. 
7. Faktura będzie płatna przelewem w terminie 21 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego. 

Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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§ 5 
KARY UMOWNE 

 
 1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust.1 umowy w wysokości  
300 zł za każdy dzień opóźnienia, 

b) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 5 000,00 zł, 

c) za opóźnienie w usunięciu awarii zgodnie z § 3 ust. 3 umowy - w wysokości 200 zł,  
za każdy dzień opóźnienia, 

d) za opóźnienie w dostarczeniu równoważnego sprzętu zastępczego - w wysokości 100 zł, za 
każdy dzień opóźnienia zgodnie z § 3 ust. 3 umowy.  

2.  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 odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną 
w wysokości 10% ceny brutto określonej w paragrafie 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający ma prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

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

§ 6 
ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

 
1. Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron. 
2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonywane będą w formie pisemnej i muszą być podpisane 

przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 
3. Strony dopuszczają zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, dotyczące: 

terminu i przedmiotu umowy oraz miejsca dostawy. 
4. Termin realizacji przedmiotu umowy lub przedmiot umowy lub miejsce dostawy, mogą ulec zmianie  

w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych okoliczności pod warunkiem, że ma ona wpływ 
na termin realizacji lub przedmiot umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu realizacji 
przedmiotu umowy lub przedmiot umowy mogą wynikać z: 

a)  sytuacji, gdy do ustalonego terminu wykonania przedmiotu umowy oferowane urządzenia nie 
będą dostępne na rynku lub zaprzestano ich produkcji. Wykonawca może zaproponować 
nowocześniejsze zamienniki o takich samych lub o lepszych parametrach technicznych w cenie 
nie większej niż w ofercie. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego poinformowania 
Zamawiającego o konieczności zamiany towaru oraz dostarczenie pisemnego potwierdzenia 
dystrybutora lub producenta o braku dostępności na rynku zamienianego urządzenia.  

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, 
eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza 
zasięgiem i kontrolą Stron),  

c) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
d) ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody  

w budynku, 
e) ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód formalno-

prawnych, 
f) zmian osób reprezentujących strony umowy lub osób biorących udział w realizacji przedmiotu 

umowy, 
g) zmiany nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy.  
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§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli 

przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej. 
2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zgody drugiej strony oraz 

zachowania formy pisemnego aneksu. 
3. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 
4. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny, 

według prawa polskiego. 
5. Przez dni robocze Zamawiającego strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku  

z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 
6. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności ani przenieść praw i obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody pisemnej Zamawiającego. 
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron. 
 

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY: 
 

1. Formularz rzeczowo-cenowy 
2. Oferta Wykonawcy 
3. SIWZ 
4. Protokół odbioru  
 
 
 
 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 4 do umowy  

 
ZP .................................... 

 
 

              Protokół odbioru przedmiotu umowy  
 
sporządzony w dniu ....................................................................................................  
 
w ................................................................................................ Politechniki Gdańskiej 

(nazwa jednostki organizacyjnej) 
 
 
a Wykonawcą: 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
Upoważnieni przedstawiciele stron złożonymi pod niniejszym protokołem podpisami zgodnie oświadczają, 
że: 
 

I. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu ……………………………….. wyszczególnionego w 
formularzu rzeczowo – cenowym  stanowiącym załącznik nr 1 do umowy nr ……………….. . 

II. Przedmiot umowy odebrano dnia 
………..…………....................................................................Sprawdzono pod względem 
liczbowym oraz asortymentowym. 

 
III. Przedmiot umowy odebrano z nw. zastrzeżeniami: 

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

 
IV. Termin usunięcia powyższych zastrzeżeń ustalono na dzień : 

................................................... 
V. W dniu ............. stwierdzono usunięcie wszystkich zastrzeżeń wskazanych w pkt III, a 

przedmiot umowy odebrano bez zastrzeżeń. 
 

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 
 


