
 
 

UMOWA- wzór 
 
zawarta w dniu ___.___.2019r.  w Gdańsku 
pomiędzy: 
Politechniką Gdańską, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk  
NIP: 584-020–35-93, REGON: 000001620 
 
reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora przez: 
dr hab inż. Janusza Kozaka, prof. nadzw. PG – Dziekana Wydziału Oceanotechniki  
i Okrętownictwa 
zwaną dalej „Zamawiającym”  
 
a ………………………….z siedzibą w      /CEIDG NIP:                     REGON:   
reprezentowaną przez:   ‐ zwaną dalej „Wykonawcą”, 
,który został wyłoniony w postępowaniu o udzielanym zamówieniu, prowadzonym na podstawie  
art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r.  
poz. 1986 z późn. zm.) 
 
zawarto umowę treści następującej: 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

 
        Przedmiotem Umowy jest dostarczenie Przepływomierz termiczny firmy FCI model ST50 oraz 

zestaw do zabudowy przepływomierza ST50 zgodnie ze specyfikacją z ogłoszenia  
o zamówieniu NR ZZ-66/017/D/2019 i ofertą Wykonawcy z dnia __.__.09. 2019r 

 
§ 2 

Wartość Umowy i warunki płatności 
 

1. Cena brutto określona w Umowie  (……………, słownie…………………………..złotych) w tym vat  
obejmuje całkowitą należność jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot Umowy.  

2. Podstawą zapłaty będzie prawidłowo wystawiona  faktura wystawiona przez Wykonawcę  
po dokonaniu dostawy i odebraniu protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń. 

3. Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury. 

4. Wykonawca wyraża zgodę, aby wystawianie i przesyłanie faktur oraz danych dotyczących faktur 
odbywało się drogą tradycyjną - papierową  na adres Zamawiającego: Politechnika Gdańska, 
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,  
Jacek Frost – pok.138 

 
§3 

Warunki wykonania Umowy 
 

1. Dostawa przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do 20 dni roboczych Zamawiającego od dnia 
zawarcia niniejszej umowy 
 

2. Miejsce realizacji przedmiotu Umowy: 
Politechnika Gdańska 
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 
ul. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 
pokój 138 



kontakt Jacek Frost tel. (58) 347 1842, e-mail jacfrost@pg.edu.pl 
 

3. Przedmiot Umowy obejmuje również jego transport do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego. 

4. Termin wykonania Umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem terminu określonego 
ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca zrealizował przedmiot Umowy opisany  
w § 1, w stanie zupełnym. 

5. Wykonawca dołączy do przedmiotu Umowy wszystkie stosowne dokumenty techniczne  
i karty gwarancyjne. 

6. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, osobą wyznaczoną  
do kontaktów: 
a) ze strony Zamawiającego: 
    Jacek Frost, tel  (58) 347 1842, e-mail jacfrost@pg.edu.pl 

 b) ze strony Wykonawcy:  
     ……………………………………………………………… 
7.  O wszelkich zmianach osób upoważnionych do kontaktu strony niezwłocznie powiadomią się 

wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę 
zobowiązaną. 

8.  W przypadku powierzenia realizacji Umowy podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego za ich działania lub zaniechania. 

 
§ 4 

Warunki gwarancji 
 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot Umowy w wymiarze:__.__ m-cy liczonej 
od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń.  

2. Obowiązki Wykonawcy w ramach udzielonej gwarancji polegają na naprawie przedmiotu Umowy. 
3. Potrzeby napraw w okresie gwarancyjnym będą zgłaszane Wykonawcy przez osoby 

upoważnione przez Zamawiającego, wskazane w §3 ust. 6, drogą elektroniczną,  
na adres e-mail Wykonawcy: …………………………………….….. oraz faksem: …………………… 

4. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia drogą elektroniczną otrzymania  
od Zamawiającego zgłoszenia potrzeby dokonania naprawy gwarancyjnej (zgłoszonej reklamacji) 
w ciągu 3 dni roboczych. 

Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania takiego zgłoszenia, Zamawiający będzie 
domniemywał, że dotarło ono do Wykonawcy, chyba, że udowodni on, że z przyczyn technicznych 
było to niemożliwe. 

5.  W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) przystąpienia do naprawy przedmiotu Umowy w terminie 7 dni roboczych Zamawiającego od 

daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki i usunięcie wady lub usterki  
w terminie 30 dni roboczych; 

2) jeżeli termin wykonania naprawy określony w pkt 1) niniejszego paragrafu nie może być 
dotrzymany z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (uzasadnienie na piśmie) czas naprawy 
gwarancyjnej może się wydłużyć, za zgodą Zamawiającego, do 30 dni roboczych; 

3) w przypadku niedopełnienia obowiązków gwarancyjnych w wymaganym terminie, 
Zamawiający może powierzyć naprawę osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy; koszty 
zastępczego usunięcia awarii, poniesione przez Zamawiającego obciążają Wykonawcę; 
wykonanie zastępcze nie powoduje utraty praw gwarancji i rękojmi  
po stronie Zamawiającego;  

6. Gwarancja obejmuje wszystkie zaistniałe wady, z wyjątkiem uszkodzeń powstałych  
w wyniku korzystania z urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem  
lub w wyniku nieodchowania należytej ostrożności przy korzystaniu z urządzenia 

7. Zamawiający może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego 
określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, o ile zgłoszenie o zaistnieniu wady przez 
Zamawiającego nastąpiło przed upływem okresu gwarancji. 

8. Naprawy gwarancyjne będą dokonywane w siedzibie Zamawiającego albo Wykonawcy. 
9. Przedstawiciel Wykonawcy ocenia w siedzibie Zamawiającego lub siedzibie Wykonawcy 

możliwość dokonania naprawy na miejscu czy też konieczność dokonania naprawy  
w punkcie serwisowym lub siedzibie Wykonawcy. 



10. Koszty transportu i ubezpieczenia oraz ryzyko utraty lub zniszczenia przedmiotu Umowy  
w związku z dokonywaniem naprawy gwarancyjnej ponosi w jedna stronę Zamawiający,  
a w drugą Wykonawca.   

11. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z powodu wady przedmiotu Umowy, 
jeżeli pomimo trzykrotnej naprawy tego samego elementu Wykonawca  
nie doprowadzi do jego zgodności z Umową i nadal będzie działał wadliwie.  

12. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu 
gwarancji. 
 

§ 5 
Kary umowne 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:  

a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% ceny brutto określonej  
w § 2 ust. 2 Umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia po upływie 
terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy, jednak nie więcej niż 3% wartości Umowy,  

b) za nieterminowe przystąpienie do naprawy lub wymiany w wysokości 0,1% ceny brutto  
za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia po upływie terminu wskazanego  
w § 4 ust. 8 pkt 1 Umowy, jednak nie więcej niż 5% wartości Umowy.   

c) za nieterminową naprawę w wysokości 0,1% ceny brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony 
od następnego dnia po upływie terminu wskazanego w § 4 ust. 8 pkt 1 Umowy, jednak  
nie więcej niż 5% wartości Umowy.  

d) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% ceny 
brutto określonej w § 2 ust. 2 Umowy.  

2. Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia i żądania od Zamawiającego kary umownej  
w wysokości 5% ceny brutto określonej w § 2 ust. 2 Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy  
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.  

3. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody,  
jednak łączna wysokość kar nie może przekroczyć 5% wartości Umowy.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z ceny. 
5. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty  obciążeniowej 
 

 
§ 6 

Zmiana Umowy 
 

1. Zmiana Umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają dla swej ważności zgody drugiej strony oraz 

zachowania formy pisemnej aneksu pod rygorem nieważności.  
3. Strony dopuszczają zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty dotyczące: 

terminu i przedmiotu Umowy pod rygorem nieważności. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z ceny. 
5. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty  obciążeniowej. 

 
§ 7 

 Postanowienia końcowe  
 
1. Oferta Wykonawcy jest integralną częścią Umowy i stanowi załącznik nr1 do zawartej Umowy.  
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 

jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 
3. W sprawach spornych właściwym będzie Sąd w Gdańsku. 
4. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania przez Wykonawcę cesji wierzytelności  

ani przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz innego podmiotu 
bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Przez dni robocze Zamawiającego strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku  
z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 

6. Dane osobowe osób wskazanych w niniejszej umowie udostępnione 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) 201/679 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. 

7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 
 
 

 
 
Załączniki: 

1. Oferta 
2. Protokół zdawczo-odbiorczy 

 
 

 
                 WYKONAWCA                    ZAMAWIAJĄCY 


