
UMOWA WYKONAWCZA NR ……. 
do umowy ramowej z dnia ………………………. na wykonanie prac związanych z konserwacją i 

modyfikacją linii światłowodowych i kanalizacji teletechnicznej sieci TASK 
 
zawarta w Gdańsku, w dniu  ……………..roku  
 
pomiędzy: 
 

Politechniką Gdańską, z siedzibą: ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, NIP: 584-020-35-93, 
REGON: 000001620, zwaną dalej w treści Umowy: Zamawiającym,  

reprezentowaną przez: 

…………………………. - ………………………………. 

a 

……………………………………….., zwanym dalej w treści Umowy: Wykonawcą 

reprezentowanym przez: 

…………………………. - ………………………………. 

 

§1. Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie wykonawcze, którego 
szczegółowy zakres określa Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej Umowy. 

 
§ 2. Termin wykonania umowy 

Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć realizację zamówienia wykonawczego niezwłocznie po podpisaniu 
niniejszej umowy i zakończyć jego wykonanie w terminie …………………. 
 

§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto za należyte i terminowe wykonanie zamówienia wykonawczego 
wynosi ………………………. PLN (słownie: ……………………………. złotych), w tym należny podatek VAT. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu umowy w formie płatności końcowej po sporządzeniu i podpisaniu przez strony Protokołu 
Odbioru Końcowego przedmiotu umowy wykonawczej. 

3. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie przez obie strony Protokołu Odbioru Końcowego. 

4. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego każdej płatności, niezależnie od innych postanowień 
Umowy, będzie przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawców, biorącym udział w realizacji zamówienia wykonawczego oraz oświadczeń 
podwykonawców według ustalonego umową ramową wzoru.  

5. Faktury wystawione przez Wykonawcę z uchybieniem postanowień niniejszej Umowy będą 
zwracane bez księgowania, bez obowiązku ich zapłaty. 

6. Wszystkie faktury płatne będą w terminie do 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z Protokołem Odbioru oraz wszystkimi wymaganymi Umową 
dokumentami. 

7. Należność Wykonawcy wynikająca z faktury płatna będzie w formie przelewu z rachunku 
Zamawiającego na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze. 

8. Datą płatności jest dzień złożenia dyspozycji zapłaty z rachunku bankowego Zamawiającego. 
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§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie sprawy sporne dotyczące umowy wykonawczej, strony będą starały się rozwiązać 
polubownie, przy czym postanowienie to nie stanowi zapisu na jakikolwiek sąd polubowny. W razie 
braku możliwości polubownego zakończenia sporu, strony oddadzą rozstrzygnięcie sporu sądowi 
powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może, bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego, przenieść na 
osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy wykonawczej. Bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego zakazane są w szczególności wszelkiego rodzaju cesje, przekazy i inne czynności 
prawne o podobnych skutkach. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową wykonawczą będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego, ustawy PZP, jak również przepisy innych właściwych ustaw oraz postanowienia umowy 
ramowej. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Umowa zawiera załączniki, które stanowią jej integralną część.  

 

              

ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla umowy wykonawczej 
2) Formularz oferty Wykonawcy wraz z formularzem cenowym dla umowy wykonawczej 
3) Umowa ramowa wraz z załącznikami 

 
 


