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 ZZ/ 336 /008/D/19                                                         załącznik nr 3 do ogłoszenia             

                                    UMOWA  DOSTAWY Nr  336/WCH/19 

                       
 
zawarta w dniu  .................2019  roku w Gdańsku pomiędzy: 
Politechnik ą Gdańską Wydział Chemiczny   z siedzibą w Gdańsku,  
ul. G. Narutowicza 11/12,  
Regon: 000001620   NIP: 584-020-35-93 
reprezentowaną na podstawie Pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej przez: 
prof. dr hab. in ż. Sławomira Milewskiego, prof. zw PG –  Dziekana Wydziału Chemicznego  Politechniki Gdańskiej 
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 
oraz 
............................................................................. 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 
z siedzibą w .......................... , przy ulicy............., wpisanym do rejestru przedsiębiorców  
prowadzonego przez Sąd Rejonowy ......................................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS.........................NIP........................REGON............................ 
reprezentowanym przez: 
................................................................................ 
 
albo 
 (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG) 
Imię i nazwisko.............................,działającym pod firmą.....................................................,z siedzibą w 
........................................przy ulicy.................................,wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej , NIP...................................,REGON.......................................... 
 
zwanym w dalszej części treści umowy „Wykonawcą” 
 
 
któremu udziela się  zamówienia  bez stosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
zgodnie z art.4 pkt 8 (tj.Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986)  
 
 
                                                                                   § 1 
                                                                PRZEDMIOT UMOWY 
 
1.Przedmiotem umowy jest dostawa medium do hodowli in vitro komórek ssaczych oraz płodowej surowicy bydlęcej dla 
Politechniki Gdańskiej Wydział Chemiczny, zgodnie z ogłoszeniem o udzielanym zamówieniu z dnia 15.02.2019r.  oraz ofertą z 
dnia ......... 2019r. złożoną przez Wykonawcę, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy i będącymi jej integralną częścią. 
 
2.Szczegółowy zakres przedmiotu umowy  zawarty jest w formularzu rzeczowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do 
ogłoszenia o udzielanym zamówieniu i do niniejszej umowy. 
 
2.Wykonawca oświadcza ze przedmiot umowy: 
a) pochodzi z bieżącej produkcji, jest fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad, bez wcześniejszej eksploatacji i nie jest 
przedmiotem praw osób trzecich 
b)spełnia wszystkie normy stawiane takim towarem przez prawo polskie 
c)posiada wszystkie  dopuszczone przez prawo pozwolenia  do obrotu na terytorium Polski. 
 
 

§ 2 
                                  WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNO ŚCI 

1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić z tytułu realizacji przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą: 
cenę brutto: ................. PLN  
słownie złotych( .......................... )  
w tym podatek VAT: ..................... PLN  
 
2.Powyższa cena obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające 
z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu umowy, koszty przewozu, opakowania, załadunku, rozładunku, wniesienia oraz 
ubezpieczenia na czas przewozu. 
3.Zapłata należności za fakturę nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT, z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturze. 
4.Wykonawca  wystawi fakturę na  adres: 
Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny, 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12. 
5. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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§ 3 
 

             TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 
 
1.Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia 

umowy. 

Dostawa przedmiotu zamówienia następować będzie partiami stosownie do potrzeb Zamawiającego począwszy od daty 

zawarcia umowy. Wielkość każdej dostawy wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego wyrażonych na piśmie 

lub drogą elektroniczną. 

Termin dostawy każdej partii nie może być dłuższy niż 4 tygodnie od daty zamówienia. 
 

§ 4 
 

                                                WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 
 
1.Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym staraniem i na własny koszt do siedziby Zamawiającego oraz ubezpieczy 
towar w transporcie we własnym zakresie i na własne ryzyko. 
 
2.Przedmiot umowy obejmuje jego rozładunek oraz wniesienie do miejsca wskazanego przez osobę o której mowa  ust.9  
niniejszego paragrafu. 
 
3.Do dostarczanych towarów objętych przedmiotem umowy,  Wykonawca załączy stosowne dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie dostarczonego produktu do obrotu na terytorium Polski. 
 
4.Dokładny termin i godzina dostawy towarów objętych przedmiotem  umowy powinien być  na co najmniej jeden dzień przed 
planowaną dostawą uzgodniony z Zamawiającym.  
 
5.Na opakowaniu dostarczonych produktów, będących przedmiotem umowy musi być umieszczona data produkcji, termin 
ważności, numer serii oraz nazwa producenta. 
 
6.Każda partia towarów objętych przedmiotem umowy będzie opakowana i zabezpieczona przed uszkodzeniem. 
             
7.W razie stwierdzenia w dostarczonym przedmiocie umowy wad lub braków, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy 
wymiany wadliwego towaru  lub uzupełnienia braków ilościowych w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o tym 
fakcie.  
 
8.Termin realizacji umowy określony w § 3 ust.1 niniejszej umowy, uznaje się za dotrzymany, jeżeli Wykonawca dostarczył 
przedmiot umowy na miejsce przeznaczenia w stanie zupełnym. 
 
9.Strony wyznaczają osoby upoważnione do reprezentowania strony w sprawach związanych z wykonaniem umowy: 
Ze strony Zamawiającego :                  
........................................tel. .............................. 
 
Ze strony Wykonawcy: 
.........................................tel.............................. 
 
10.Nazwa, parametry techniczne oraz cena przedmiotu umowy dostarczonego do Zamawiającego muszą być zgodne z ofertą 
Wykonawcy. W przypadku dostarczenia towaru  wadliwego lub niespełniającego warunków umowy oraz warunków określonych 
w ogłoszeniu, Zamawiający nie dokona jego odbioru. 

 
§ 5 
 

     GWARANCJA 
 

1.Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres: 
12 miesięcy od daty odebrania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

    
§ 6 
 

  KARY UMOWNE  
 
1.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić  Zamawiającemu kary umowne za:  

a) opóźnienie w dostawie  towarów  w wysokości 30 zł   za każdy dzień opóźnienia, począwszy od pierwszego dnia po upływie 
terminu dostawy do dnia dostawy  włącznie. 

 
b) opóźnienia  w wymianie  wadliwego towaru na nowy, wolny od wad lub w uzupełnieniu braków ilościowych zgodnie z  § 4 
ust.7 umowy, w wysokości  30 zł  za każdy dzień opóźnienia, począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu wymiany 
towaru do dnia wymiany włącznie. 
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2. Za odstąpienie od umowy przez  którąkolwiek ze stron, strona po której leżą  przyczyny odstąpienia  zapłaci drugiej stronie 
karę umowną  w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.  
 
3. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość odszkodowania z tytułu kar umownych, strony zastrzegają sobie 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej bez uprzedniego wezwania z przysługującej  mu ceny. 

§ 7 
 

                                                             POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 
 
 
1.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  
 
2.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 pisemnej  zgody. 
 
4.Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
5.Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 
 
Załączniki do umowy: 
 
1. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dnia 15.02.2019r. 
2. Oferta z dnia ..................... złożona przez Wykonawcę. 
3. Formularz rzeczowo-cenowy – załącznik nr 2 do ogłoszenia 

 
 
 
 
 
 

         WYKONAWCA                                                                    ZAMAWIAJĄCY       

 
 


