
Załącznik nr 1 
do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu 

 
 
 

UMOWA 
 

 
Nr postępowania: ZZ/74/019/D/18          
                                                                                    
zawarta w dniu  ………  2018 r 
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, działając na podstawie art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwaną 
dalej ustawą Pzp. 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 artykułów promocyjnych z logo, tj.: koszulka typu T-shirt – 440 
szt.  zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu nr ZZ/74/019/D/18 
z dnia ……………….. oraz w ofercie z dnia ……………………... złożonej przez Wykonawcę, 
stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy i będącymi jej integralną częścią. 

2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie materiały stanowiące przedmiot umowy są fabrycznie nowe, 
pierwszego gatunku, najwyższej jakości, bez wad i zgodne z opisem szczegółowym zawartym  
w załączniku nr 1 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu i ofertą Wykonawcy  
z dnia ………………. i nie jest przedmiotem praw osób trzecich. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie tożsamy z zaakceptowanymi wizualizacjami. 
 

§ 2 
CENA I FINANSOWANIE 

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

      słownie: …………………………………………………………………………………………………..PLN 
 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, Wydział 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, WARUNKI REALIZACJI I GWARANCJA 

 
1. Dostawa przedmiotu umowy objętego zamówieniem będzie realizowana zgodnie z następującym 

harmonogramem: 
1) w terminie do 3 dni roboczych Zamawiającego, od dnia podpisania umowy, Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wizualizację materiału ze znakowaniem, zgodnie ze 
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz załączonymi do SIWZ projektami,  

2) w terminie 2 dni roboczych Zamawiającego, od dnia otrzymania wizualizacji, Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę o jej akceptacji. W przypadku braku akceptacji Wykonawca w ciągu 1 
dnia roboczego Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wizualizację 
poprawioną zgodnie z wytycznymi, 

3) w terminie do ……………… dni roboczych Zamawiającego od dnia akceptacji wizualizacji 
przez Zamawiającego, nastąpi dostawa materiałów ujętych w formularzu rzeczowo-cenowym 
dla zamówienia podstawowego.  

4) Dostawa materiałów nastąpi w obecności przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w ust. 9  
niniejszego paragrafu Zamawiający dokona oględzin i sprawdzenia m.in. liczby sztuk 
dostarczonego towaru, zgodność asortymentu z przedmiotem umowy, spełnienie wszystkich 
wymogów określonych w SIWZ oraz wykonania zgodnie z zaakceptowanymi przez 
Zamawiającego wizualizacjami.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia takiego opakowania przedmiotu umowy, jakie jest 
wymagane, by nie dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jakości materiałów w trakcie 
transportu do momentu odebrania partii przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.   

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt do siedziby 
Zamawiającego oraz ubezpieczy towar w transporcie we własnym zakresie i na własne ryzyko do 
momentu odebrania przedmiotu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.  

4. Koszty opakowań, ubezpieczenia, załadunku, rozładunku, przewozu oraz wniesienia do miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca i zostały one uwzględnione w cenie 
określonej w § 2 ust. 1 umowy. 

5. Dokładny termin i godzina dostawy przedmiotu umowy zostanie uzgodniony z Zamawiającym co 
najmniej 48 godzin przed planowaną dostawą. 

6. W przypadku uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, Zamawiający ma prawo żądać od 
Wykonawcy wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad.  

7. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia dostarczonego towaru w ciągu 3 dni od daty 
dostawy.  

8. W razie stwierdzenia w dostarczonym towarze wad lub braków, Zamawiający ma prawo żądać od 
Wykonawcy wymiany wadliwego towaru lub uzupełnienia braków ilościowych w terminie 5 dni od 
daty zawiadomienia Wykonawcy o tym fakcie.  

9. Strony wyznaczają osoby upoważnione do reprezentowania strony w sprawach związanych  
z wykonaniem umowy:  
Ze strony Zamawiającego ……………………………………………………………..……………………. 
Ze strony Wykonawcy:……………………………………………………………………….……………… 

10. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na Politechnikę Gdańską, Wydziałem Fizyki Technicznej 
i Matematyki Stosowanej z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12, Gmach Główny, pok.103c. 

11. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres:............................ miesięcy liczony 
od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń. 

12. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie może ograniczać gwarancji producenta.  
13. W ramach okresu gwarancyjnego dotyczącego dostarczonych artykułów promocyjnych: 

1) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie nie może być dłuższy niż 48 godzin licząc  
w dni robocze Zamawiającego od daty i godziny zgłoszenia usterki lub wady 
2) czas wymiany przedmiotu na nowy wolny od wad nie może być dłuższy niż 5 dni licząc w dni 
robocze Zamawiającego od daty i godziny zgłoszenia usterki lub wady 

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

 
§ 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. 

 
§ 6 

POZOSTAŁE WARUNKI WYKONANIA DOSTAWY 
1. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, do kontaktów z WYKONAWCĄ,   
      ZAMAWIAJĄCY wyznacza:  
      …………………………………………. 
      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.  

 
§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
2. WYKONAWCA nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO dokonać cesji 

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

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

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
5. W sprawach spornych właściwym będzie Sąd w Gdańsku. 
6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 
 
Załączniki do umowy:  
1. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dnia……….  
2. Oferta z dnia ………. złożona przez Wykonawcę.  
 
 
 
 
 
 
 

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


