
   

 

UMOWA 

do postępowania o zamówienie publiczne nr ZP/      /022/D/19 

 na dostawę routerów abonenckich dla CI TASK. 

 

 

Zawarta w dniu ________________ roku w Gdańsku 

pomiędzy: 

Politechniką Gdańską - Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej 

z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12,  

Regon: 000001620       NIP: 584-020-35-93 

reprezentowaną przez:  

………………………. 

zwaną dalej Zamawiającym 

oraz 

………………………. 

NIP: …………………..; REGON: …………….., wpisanym do CEiDG/KRS pod nr …………………. 

reprezentowanym przez: 

………………………, 

zwanym dalej Wykonawcą, 

który został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego poniżej 221 000 Euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą Pzp”. 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa następujących routerów abonenckich dla CI TASK, zgodnie z SIWZ oraz 

ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy: 

a) Router abonencki z portem PoE IN – 5 szt. 

b) Router abonencki z portami PoE oraz SFP – 20 szt. 

c) Router abonencki z portem SFP – 5 szt. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez 

wcześniejszej eksploatacji, wykonany z bezpiecznych materiałów i nie jest przedmiotem praw osób trzecich. 

3. Obowiązkiem Wykonawcy jest również transport urządzeń do miejsca dostawy wraz z ubezpieczeniem na całej trasie 

(CIF GDAŃSK) do momentu odebrania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. 

4. W zakresie nieuregulowanym w Umowie zastosowanie znajdują postanowienia Opisu Przedmiotu Zamówienia (dalej 

OPZ), stanowiącego załącznik nr .......... do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ). 

5. Wszelkie instrukcje niezbędne do normalnego wykorzystania dostarczonego przedmiotu Umowy, zamieszczane obok 

urządzeń lub w nich, powinny być sporządzane w języku polskim. 

6. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby trzecie mogłyby 

wystąpić przeciwko Zamawiającemu z tytułu korzystania z należących do osób trzecich praw na dobrach 

niematerialnych, a w szczególności praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych lub znaków towarowych, w 

odniesieniu do przedmiotu Umowy. 

 

§ 2 Termin 

1. Wymagany termin wykonania zamówienia podstawowego: ............. dni od daty zawarcia umowy. 

2. Nie później niż 1 dzień przed terminem dostawy przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 

Zamawiającego o planowanej dacie dostawy z zastrzeżeniem zachowania terminu określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. Zamawiający ma prawo jednostronnej, wiążącej wykonawcę, zmiany terminu dostawy. 

3. Jeżeli przy odbiorze przedmiotu umowy strony stwierdzą niezgodności, wady bądź braki, Wykonawca zobowiązany 

jest do nieodpłatnego usunięcia niezgodności, wad bądź uzupełnienia braków w terminie uzgodnionym 

protokolarnie przez obie strony. W takim przypadku, terminem odbioru całości dostawy, upoważniającym 

Wykonawcę do wystawienia faktury jest dzień uzupełnienia braków i usunięcia wad. 
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§ 3 Cena i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, strony ustalają cenę w kwocie brutto: ............................... 

PLN, (słownie..................PLN).  

2. Powyższa cena obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i należytego sposobu realizacji 

przedmiotu umowy. 

3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

4. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 4 

ust. 3 niniejszej Umowy. 

5. Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto 

Wykonawcy. 

6. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Wykonawca wyraża zgodę aby na czas obowiązywania umowy przesyłanie danych dotyczących faktur odbywało 

się drogą elektroniczną. 

8. Zgodnie z możliwościami, jakie daje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 83 ust. 1 pkt 

26 lit. a tej ustawy – Dz. U. z 2016 r poz. 710 z późn. zm.), Zamawiający podejmie działania w kierunku 

zastosowania „zerowej” stawki podatku VAT do przełączników, które ujęte są w załączniku nr 8 do tej ustawy. 

Jeżeli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przyśle stosownego zaświadczenia w terminie wystawiania 

faktury, Wykonawca wystawi fakturę z podatkiem VAT, a po otrzymaniu ww. zaświadczenia wystawi fakturę 

korygującą podatek VAT.  

 

 

§ 4 Warunki realizacji 

1. Wykonawca dostarczy, rozładuje i ułoży przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, na adres: Politechnika 

Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Centrum Informatycznego TASK, budynek B Wydziału ETI, pok. 

344. 

2. Dostawę uważa się za zrealizowaną, jeżeli wszystkie pozycje zamieszczone w ofercie Wykonawcy 

zostały dostarczone w stanie zupełnym do miejsca wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu bez zastrzeżeń Protokołu zdawczo-odbiorczego, 

sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 1 do niniejszej umowy, przez przedstawicieli Stron 

występujących imiennie w niniejszej Umowie. 

4. Koszty przewozu, opakowania i ubezpieczenia przedmiotu umowy do czasu jego odbioru bez zastrzeżeń przez 

Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

5. Nazwa, parametry techniczne oraz poszczególnych elementów składających się na przedmiot umowy, 

dostarczonych do Zamawiającego muszą być zgodne z ofertą Wykonawcy. 

6. W przypadku dostarczenia wyrobów wadliwych lub niespełniających warunków zamówienia, Zamawiający złoży u 

Wykonawcy stosowną reklamację, która zostanie rozpatrzona w ciągu 5 dni roboczych Zamawiającego od dnia jej 

zgłoszenia. Po upływie tego terminu reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z żądaniem Zamawiającego, a 

Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy towar na nowy, wolny od wad i zgodny z warunkami 

zamówienia. 

7. Odbioru przedmiotu umowy dokonają upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz Wykonawcy  wskazani w ust. 

8 niniejszego paragrafu. 

8. Strony postanawiają, iż osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu Umowy wyznaczonymi do kontaktu 

między stronami będą: 

a) po stronie Wykonawcy - ………………………………, tel. …………………………………, e-mail 

………………………………….. 

b) po stronie Zamawiającego - …………………………………., tel. ………………………………., e-

mail…………………………….. 

Powyższe dane osobowe udostępniane są przez strony sobie wzajemnie, w celu realizacji 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. Strony stają się administratorem danych osobowych 

wzajemnie sobie udostępnionych. 

9. Adresem właściwym do doręczeń i korespondencji po zawarciu Umowy będzie:  

a) u Zamawiającego: Politechnika Gdańska ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Centrum 

Informatyczne TASK, budynek B Wydziału ETI, IIIp, (Sekretariat tel. 58 347 24 11);  

b) u Wykonawcy:______________________, 

10. Strony postanawiają, iż zmiana osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu umowy wymaga powiadomienia 

drugiej strony pod rygorem bezskuteczności. W zawiadomieniu takim oprócz danych osobowych tej osoby winny 

się znaleźć jej dane kontaktowe, to jest: numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej. Zmiana 

osoby nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 
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11. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do doręczeń i 

korespondencji. W przypadku niepowiadomienia o zmianie adresu, korespondencję wysłaną na adres wskazany w 

ust. 9 niniejszego paragrafu uznaje się za skutecznie doręczoną. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania z pracownikami Zamawiającego w czasie realizacji dostawy. 

 

 

§ 5 Kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) Za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 

Umowy za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy. 

b) Za opóźnienie w realizacji postanowień § 4 ust. 5 Umowy w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w § 3 ust. 

1 Umowy za każdy dzień opóźnienia  

c) Za opóźnienie w wymianie towaru wadliwego na nowy, wolny od wad - w wysokości 0,1% ceny brutto 

określonej w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z § 6 ust. 3 Umowy. 

d) Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 10% ceny brutto, określonej w § 3 ust. 1 Umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy 

Zamawiającego - z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp - w wysokości 10% ceny, 

określonej w § 3 ust. 1. 

3. 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 w wysokości 10% ceny, określonej w § 3 ust. 1 Umowy. 

4. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar z przysługującej mu ceny. 

6. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania przenoszącego karę umowną na zasadach Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 6 Gwarancja 

1. Wykonawca udziela ......-miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, liczonej od daty podpisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Stron. 

2. W przypadku wykrycia wad w dostarczonym towarze Zamawiający powiadamia o tym Wykonawcę na piśmie, 

telefonicznie lub za pomocą faksu.  

3. Wykonawca wymienia wadliwy na nowy towar w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.  

4. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji. 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, 

jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej 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 pisemnej zgody. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej. 

5. Przez dni robocze Zamawiającego rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 – Protokół zdawczo-odbiorczy  

 

Wykonawca:       Zamawiający:    
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Załącznik nr 1 do Umowy 

 

Gdańsk, dnia………………….. 

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

dotyczący przekazania przedmiotu umowy z dnia………………. 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

 Politechnika Gdańska CI TASK 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

Przedstawiciel Wykonawcy 

 

 

 

Przedstawiciel Zamawiającego 

 

Przedmiot umowy: Dostawa routerów abonenckich dla CI TASK zgodnych z umową, SIWZ oraz ofertą będącą 

integralną częścią niniejszej Umowy 

 

Przedmiot zamówienia Liczba sztuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzenie realizacji dostawy: 

Dostawa zrealizowana zgodnie / niezgodnie z umową* w dniu ............................................................... 

Uwagi dotyczące realizacji dostawy:* 

………………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….………… 

 

Termin usunięcia braków i wad:*……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

(podpis upoważnionego pracownika Wykonawcy)               (podpis upoważnionego pracownika Zamawiającego) 

 

 


