WZÓR UMOWY
Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA do ZP/247/014/D/18/…
zawarta w dniu ……………… 2018 r. w Gdańsku pomiędzy:
Politechniką Gdańską, Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. Gabriela
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, REGON: 000001620, NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną
przez: Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki prof. dra hab. inż. Janusza Nieznańskiego,
prof. zw. PG działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej, zwaną
dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a firmą: …………………………………………………………………………………………………………...
REGON: ………………….., NIP: ………………….., KRS (jeśli dotyczy) ………………….………,
reprezentowaną przez ………………………………………………………………………………, zwaną
dalej WYKONAWCĄ,
który został wyłoniony w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawą dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
zwanej dalej „ustawą Pzp” – część ……
§1
Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem umowy jest dostawa …………………………………………….., zgodnie ze złożoną
ofertą, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ), specyfikacją
istotnych warunków zamówienia, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy i będącymi jej
integralną częścią.

2.

WYKONAWCA oświadcza, że przedmiot umowy będzie nowy, wolny od wszelkich wad
i uszkodzeń i nie będzie przedmiotem praw osób trzecich.

§2
Wartość umowy i warunki płatności
1.

Określona w umowie cena brutto obejmuje całkowitą należność, jaką ZAMAWIAJĄCY
zobowiązany jest zapłacić za przedmiot umowy.

2.

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić z tytułu realizacji przedmiotu umowy kwotę
brutto…………….. PLN, słownie: ……………….., tj. określoną w ofercie WYKONAWCY z dnia
……………….. 2018 r.

3.

Podstawą zapłaty ceny, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu będzie prawidłowo
wystawiona faktura przez WYKONAWCĘ po podpisaniu przez obie strony protokołu zdawczo–
odbiorczego bez zastrzeżeń.

4.

Na fakturze musi być wyszczególniona cena netto, podatek VAT i wartość brutto.

5.

Faktura

będzie

płatna

przelewem

w

terminie

30

dni

od

daty

otrzymania

przez

ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy.
6.

Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.
§3
Warunki wykonania umowy

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy, w terminie do ……dni od dnia
podpisania umowy tj. do dnia …………….. 2018 r.
2. Kompletny przedmiot umowy powinien zostać dostarczony przez WYKONAWCĘ na adres:
Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, ………………………………………
3. Termin wykonania umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem ustalonego
w niniejszej umowie terminu WYKONAWCA dostarczył przedmiot umowy do miejsca
wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu w stanie zupełnym.
4. Przedmiot niniejszej umowy może być dostarczony do wskazanego w ust. 2 miejsca odbioru
wyłącznie w dni robocze ZAMAWIAJĄCEGO, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 800 -1500
z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
5. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji w przypadku zaistnienia
okoliczności leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO.
§4
Warunki gwarancji
1. WYKONAWCA udziela: …… miesięcznej gwarancji na ………………………………., licząc od
daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.
2. W przypadku wystąpienia usterki bądź wady sprzętu stanowiącego przedmiot umowy w okresie,
o którym mowa w ust. 1 ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia
WYKONAWCĘ o zaistniałej sytuacji.
3. W ramach gwarancji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu WYKONAWCA zobowiązuje
się do świadczenia wszelkich usług serwisowych w zakresie dostarczonego przedmiotu umowy.
4. Czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 48 godzin od daty
zgłoszenia usterki lub wady.
5. Czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki
lub wady.

6. W przypadku usterki wymagającej naprawy poza granicami Polski czas naprawy nie może być
dłuższy niż 30 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki lub wady.
7. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji ZAMAWIAJĄCY będzie zgłaszać na adres e-mail:

……………………………, do siedziby WYKONAWCY. W przypadku zmiany adresu lub
siedziby,

WYKONAWCA

ma

obowiązek

powiadomić

ZAMAWIAJĄCEGO

o

zmianach

z 7-dniowym wyprzedzeniem.
8. WYKONAWCA zobowiązuje się do wymiany przedmiotu zamówienia wykazującego wady
fizyczne na nowy, wolny od wad tego samego typu i o tych samych lub wyższych parametrach
technicznych, gdy po 3 naprawach gwarancyjnych sprzęt nadal będzie wykazywał wady
fizyczne uniemożliwiające jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem.
9. Czas naprawy wyłączony będzie z okresu gwarancyjnego.
10. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji usterki i wady oraz uszkodzenia
powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania oraz koszty przesyłki do
i z miejsca naprawy.
11. ZAMAWIAJĄCEMU przysługują uprawnienia wynikające z gwarancji niezależnie od uprawnień
z tytułu rękojmi.
§5
Kary umowne i odstąpienie od umowy
1. W przypadku

niedotrzymania

w §3 ust. 1 umowy

umowy o którym

mowa

zapłaci karę umowną w wysokości 1% ceny

brutto

terminu

WYKONAWCA

realizacji

przedmiotu

określonej w §2 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, jednak do kwoty nie
większej niż 20% ceny umownej brutto.
2. Za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad lub usterek WYKONAWCA zapłaci karę
umowną w wysokości 50,00 PLN za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po
upływie terminu o którym mowa w §4 ust. 4 umowy.
3. Za nieterminowe usuwanie wad lub usterek WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości
1% ceny brutto określonej w §2 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od
upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek określonego w §4 ust. 5 niniejszej
umowy z zastrzeżeniem §4 ust. 6 niniejszej umowy.
4. 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 25% ceny brutto określonej w §2 ust. 2 niniejszej umowy.
5. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 30 dni od daty powzięcia
wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

6. 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 w wysokości 20%
ceny brutto określonej w §2 ust. 2 niniejszej umowy.
7. WYKONAWCA wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującej mu ceny.
8. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
§6
Pozostałe warunki realizacji przedmiotu umowy
1. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCY wyznacza:
p. ……………………………………….., tel. ………………………… e-mail: ………………………….
a WYKONAWCA wyznacza:
p. ……………………………………….., tel. ………………………… e-mail: ………………………….
2. O każdej zmianie wyznaczonych osób ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA niezwłocznie
powiadomią się wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają
stronę zobowiązaną.
3. Dane osobowe osób wskazanych w niniejszej umowie, udostępniane są przez strony sobie
wzajemnie w celu realizacji niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego

przepływu

takich

danych

oraz

uchylenia

dyrektywy

95/46/WE,

(ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L.
z 2018 r. nr 127, str. 2).
§7
Postanowienia końcowe
1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano
wyboru WYKONAWCY mogą nastąpić jedynie na zasadzie określonej w art. 144 ust. 1 ustawy
PZP i wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania następujących
zmian umowy:
a) terminu:
Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ustalony w umowie może ulec zmianie
w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności pod warunkiem, że mają one wpływ na

termin realizacji całego przedmiotu umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu
mogą wynikać z:
•

Wystąpienia okoliczności leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO,

•

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 układających się stron.

b) zakresu umowy:
ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zamiany sprzętu wskazanego w ofercie WYKONAWCY
na sprzęt o wyższych bądź lepszych parametrach technicznych lub o wyższej funkcjonalności
w przypadku, gdy na skutek okoliczności nieleżących po stronie WYKONAWCY oferowany sprzęt
nie będzie dostępny na rynku w chwili realizacji przedmiotu umowy. Zamiana może nastąpić po
uprzedniej, pisemnej akceptacji ze strony ZAMAWIAJACEGO. W związku z powyższym
ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia
stosownie do zaistniałej okoliczności.
c) zmian osób reprezentujących strony umowy:
W

przypadku zmian

osób uprawnionych

do reprezentowania

ZAMAWIAJACEGO

lub

WYKONAWCY strony dokonają stosownych zmian w umowie.
d) Zmiany nazw, siedziby, numerów kont bankowych i innych danych identyfikacyjnych
stron umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie
stanowią inaczej.
4. Zmiana lub uzupełnienie niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej w formie aneksu pod
rygorem nieważności.
5. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza możliwości dokonania cesji ani przeniesienia praw i obowiązków
wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez jego pisemnej zgody.
6. W sprawach spornych właściwym będzie Sąd w Gdańsku.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla WYKONAWCY

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Stwierdza się, że zgodnie z treścią umowy ZP/247/014/D/18/… z dnia …………………………
dostarczono:
…………………………………………………………………………………………………….
Przedmiot umowy przyjmuje się bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*.
Zastrzeżenia dotyczące dostarczonego przedmiotu umowy stwierdzone podczas odbioru:
…………………………………………………………………………………………………………………….
………….................................................................................................................................................

ZAMAWIAJĄCY po otrzymaniu faktury dokona przelewu za dostarczony przedmiot zamówienia na
konto WYKONAWCY.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla ZAMAWIAJĄCEGO
i WYKONAWCY.

WYKONAWCA

*niepotrzebne skreślić

ZAMAWIAJĄCY

