WZÓR
UMOWA USŁUGI
Nr ZZ/16/002/U/2018
zawarta w dniu ... .............. 2018 roku
pomiędzy:
Politechniką Gdańską, Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska z siedzibą w 80-233 Gdańsk,
ul. Narutowicza 11/12
reprezentowaną przez:
………………………….., działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej
zwaną dalej „Zamawiającym"
a
............................................................................................................................................
z siedzibą w ................................. KRS/CEIDG ………………..NIP: ………….. REGON:………………..
reprezentowanym przez:
1. ...............................................................................
2. ...............................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”,
któremu udziela się zamówienia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, art. 4 pkt 8 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej
ustawą Pzp.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie audytu zewnętrznego projektów: pt. „Urządzenia
bezpieczeństwa ruchu drogowego” i “Wpływ czasu i warunków eksploatacyjnych na
trwałość i funkcjonalność elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz sporządzenie
sprawozdania z audytów, zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu ZZ/16/002/U/2018 z dnia
20.04.2018r. oraz ofertą z dnia …........ złożoną przez Wykonawcę, stanowiącymi załączniki
do niniejszej umowy i będącymi jej integralną częścią.
2. Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji audytu zawarte są w ogłoszeniu o zamówieniu
ZZ/16/002/U/2018.
§2
TERMIN I WARUNKI REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Jest to maksymalny termin realizacji przedmiotu umowy liczony od dnia zawarcia umowy do
dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.
2. Zamawiający zapewni warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu,
a w szczególności udostępni obiekty, urządzenia i dokumenty oraz umożliwi bezzwłoczne
udzielenie informacji i wyjaśnień.
3. Szczegółowe terminy udzielania wyjaśnień i konsultacji Wykonawca będzie każdorazowo
uzgadniać z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.
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4. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania poufności i nie naruszania tajemnic audytowanego
podmiotu w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz wykonania
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy z należytą starannością zawodową.
5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu sprawozdanie z audytów w formie
pisemnej, dla każdego projektu odrębnie: trzy egzemplarze w języku polskim oraz na
nośniku elektronicznym, zabezpieczonym przed dokonaniem zmian – jeden nośnik do
każdego egzemplarza sprawozdania, na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii
Lądowej i Środowiska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny, Skrzydło
B, pok. 011.
6. Audytor zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji audytu przez okres 5 lat od końca
roku, w którym audyt został przeprowadzony oraz do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym
audytem.
7. Odbioru przedmiotu umowy pod względem zgodności z ofertą dokona upoważniony przez
Zamawiającego pracownik: …………………………………… .
8. Osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
z wykonaniem umowy jest ……………………………………… .

w

sprawach

związanych

9. O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią
się wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę
zobowiązaną.
10. Jeżeli przy odbiorze przedmiotu umowy strony stwierdzą, że audyt nie został
przeprowadzony zgodnie z umową, Zamawiający nie dokona jego odbioru
i będzie uprawniony do naliczenia kar umownych, zgodnie z brzmieniem § 4 ust. 1.
§3
WYNAGRODZENIE i FINANSOWANIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą z dnia …………………..2018r. złożoną
przez Wykonawcę, ustala się wynagrodzenie umowne w wysokości:
brutto: …………......................... PLN
(słownie złotych: ................................................................................................)
2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie
z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu umowy.

elementy

cenotwórcze

wynikające

3. Przedmiot umowy uważa się za zrealizowany, jeżeli zostanie odebrany protokołem zdawczoodbiorczym, podpisanym przez obie strony bez zastrzeżeń, w terminie określonym w § 2
ust. 1 niniejszej umowy. Protokół ten będzie stanowił podstawę do wystawienia faktur.
4. Fakturę, odrębnie za audyt każdego projektu, należy wystawić na: Politechnika Gdańska,
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 80-233 Gdańsk ul. Narutowicza 11/12.
NIP 584-020-35-93.
5. Zapłata za faktury nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z konta Zamawiającego na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze.
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6. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych
(PLN).
§4
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) Za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 50 zł za każdy dzień
opóźnienia, począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu określonego w § 2 ust. 1
niniejszej umowy do dnia zrealizowania przedmiotu umowy włącznie.
2) Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3
ust. 1.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek
ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - z wyłączeniem okoliczności
określonych w art. 145 ust.1 ustawy Pzp - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 3 ust. 1.
3. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych, strony
zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem art. 145 ust.1 ustawy Pzp.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej bez uprzedniego
wezwania z przysługującego mu wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują przepisy
Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane wg prawa
polskiego przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani przeniesienia praw
i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego uprzedniej,
pisemnej zgody.
4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich
zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego,
układowego i likwidacyjnego.
5. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu ZZ/16/002/U/2018 z dnia 20.04.2018 r. oraz oferta
Wykonawcy z dnia ............. 2018 r. stanowią integralną część niniejszej umowy.
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6. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze
stron.
Załączniki do umowy:
1. Protokół zdawczo-odbiorczy
2. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu nr ZZ/16/002/U/2018 z dnia 20.04.2018 r.
3. Oferta Wykonawcy z dnia ………………………. .
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Akceptacja treści umowy odbywa się przez złożenie oświadczenia na formularzu
oferty.
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Załącznik nr 1
do umowy ZZ/16/002/U/2018

……………………………………….

................., dnia ..........................

(pieczątka Zamawiającego)

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
dotyczący przekazania przedmiotu umowy usługi z dnia …….
nr ZZ/16/002/U/2018
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii
Lądowej i Środowiska ul. G. Narutowicza
11/12, 80-233 Gdańsk

Przedstawiciel Wykonawcy:

Przedstawiciel Zamawiającego:

Przedmiot umowy: wykonanie audytu zewnętrznego projektów: pt. „Urządzenia bezpieczeństwa
ruchu drogowego” i “Wpływ czasu i warunków eksploatacyjnych na trwałość i funkcjonalność
elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz sporządzenie sprawozdania z audytów.
Audyt projektów wykonany przez Wykonawcę w dniu .............. 2018 r.
Sprawozdanie z audytów w formie pisemnej, dla każdego projektu odrębnie: trzy egzemplarze
w języku polskim oraz na nośniku elektronicznym, zabezpieczonym przed dokonaniem zmian –
jeden nośnik do każdego egzemplarza sprawozdania, dostarczono w dniu …… 2018r.
Zamawiający przyjmuje przedmiot umowy bez zastrzeżeń.*
Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu umowy/wady stwierdzone podczas odbioru:
.................................................................................................... *
.................................................................................................... *
Termin usunięcia braków/wad ………………………………………………… *
Przedstawiciel Wykonawcy:

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

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

(imię i nazwisko)

Przedstawiciel Zamawiającego: ..................................

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

(imię i nazwisko)

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktur (odrębnie za audyt każdego
projektu).
* niepotrzebne skreślić
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