UMOWA NR ………/017/2019
w dniu .................. w Gdańsku pomiędzy:
POLITECHNIKĄ
GDAŃSKĄ
Wydziałem
Oceanotechniki
i
Okrętownictwa
z
siedzibą
80-233 Gdańsk ul. Narutowicza 11/12, NIP VAT UE PL5840203593, REGON: 000001620 reprezentowaną
przez:
dr hab. inż. Janusza Kozaka, prof. nadzw. PG – Dziekana Wydziału działającego na podstawie
pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej.
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą

w wyniku wyboru Wykonawcy na podstawie ogłoszenia nr ZZ/51/017/D/2019/OPM o udzielanym zamówieniu na
dostawę w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa,
o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest dostawa złączy obrotowych MOOG FO285 (singlemode) z pigtail o długości 1,5m w
ilości 5 sztuk według oferty nr ……………… z dnia …………….. r. stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.
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§2
TERMIN I WARUNKI REALIZACJI
Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: …… tygodni od dnia zawarcia umowy.
W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy z winy producenta, strony umowy mogą zawrzeć
stosowny aneks przedłużający termin realizacji.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia takiego opakowania przedmiotu umowy, jakie jest
wymagane, by nie dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jakości przedmiotu umowy w trakcie
transportu do miejsca dostawy.
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt do siedziby
Zamawiającego oraz ubezpieczy przedmiot umowy na czas transportu do momentu jego odebrania przez
Zamawiającego.
Koszty opakowań, ubezpieczenia, załadunku, rozładunku, przewozu i spedycji ponosi Wykonawca i zostały
one uwzględnione w cenie, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych wad lub uszkodzeń przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wadliwych bądź uszkodzonych elementów na nowe wolne
od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy - w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie do 14
dni.
Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony bez zastrzeżeń stanowi potwierdzenie
realizacji przedmiotu umowy oraz wypełnienie obowiązku umownego co do jego terminu zak ończenia.
Strony wyznaczają osoby upoważnione do reprezentowania strony w sprawach związanych
z wykonaniem umowy:
a. Ze strony Zamawiającego: Lech Rowiński
b. Ze strony Wykonawcy: ………………………………………..

§3
CENA
1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy określonego § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają następującą
cenę brutto w kwocie: …………….zł (słownie: ……………………….zł 00/100).
2. Cena, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty i nakłady niezbędne do
poniesienia w związku z prawidłową realizacją przedmiotu umowy i czynnościami odbioru prac.

3. Wykonawca oświadcza, że uzyskał niezbędne informacje co do ilości i rodzaju przedmiotu umowy oraz
warunków specyfiki realizacji jak również wszelkich utrudnień związanych z realizacją przedmiotu umowy i
nie wnosi uwag mogących mieć wpływ na cenę i terminy wykonania przedmiotu umowy.
§4
ROZLICZENIE
1. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez obie strony bez
zastrzeżeń.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za fakturę, o której mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, w terminie 21 dni od otrzymania przez Zamawiajacego prawidłowo wystawionej faktury wraz z
dokumentami potwierdzającymi realizacje przedmiotu umowy na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§5
GWARANCJA
1. Wykonawca udziela ………-miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, liczonej od dnia podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.
2. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego
wad lub usterek, w terminie do 14 dni.
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§ 6
KARY UMOWNE
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% ceny brutto, o której mowa w § 3
ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,
b. za opóźnienie w realizacji obowiązków gwarancyjnych, o których mowa w § 5 ust. 2 umowy - w
wysokości 0,1% ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,
c. za opóźnienie w realizacji obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 6 umowy - w wysokości 0,1% ceny
brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,
d. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% ceny brutto, o
której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiający może potrącić należność z tytułu zastosowania kar umownych z przysługującą Wykonawcy
ceną, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 7 dni od momentu powzięcia
informacji o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od umowy.
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary umowne na
zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy, pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy
pisemnej.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać cesji wierzytelności, ani
przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
Wszelkie spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
Załączniki do umowy są jej integralną częścią.
Wszystkie wymagania niniejszej umowy mogą być poddane ocenie wg wymagań AQAP 2110 w ramach
procesu GQA. Wykonawca zostanie powiadomiony o wszystkich działaniach GQA, które będą u niego
prowadzone.
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze Stron.

Załączniki:
1. Oferta Wykonawcy nr ……………… z dnia …………….. r.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

