
Nr zamówienia: ZZ/2/055/D/20      Załącznik nr 4 
 
 
 

UMOWA – WZÓR 
 

zawarta w dniu ……..….… w Gdańsku 

pomiędzy: 

Politechniką Gdańską, ul. G. Narutowicza 11/12, 80 - 233 w Gdańsku 

REGON: 000001620; NIP: 584 -020 -35 -93 

reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora przez: 

mgr inż. Mariusza Milera, Kanclerza PG, 

zwanego dalej „Zamawiającym” oraz: 

                                                                        

NIP:                                                    ; REGON:                                                      

KRS/CEIDG:                                                               

reprezentowaną przez:                                                                      

zwaną dalej „Wykonawcą” 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami” 

o następującej treści: 

 

§ 1 

PODSTAWA PRAWNA 

Strony oświadczają, że umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wyposażenia apteczek pierwszej pomocy (CPV: 

33141623-3) zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu umowy (załącznik nr 3 do 

umowy), formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do umowy) oraz formularzem cenowym 

(załącznik nr 2 do umowy), stanowiącymi integralne części umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że materiały opatrunkowe posiadają ważne świadectwo 

rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 

i Produktów Biobójczych. 

3. Na dostarczonych przez Wykonawcę materiałach opatrunkowych musi być podany 

termin ważności. Nie może on być krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia odebrania 

przez Zamawiającego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

 

 

 



 

§ 3 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI 

1. Dostawa przedmiotu umowy będzie zrealizowana dnia …………….……… r.  

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego 

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, do pomieszczenia 

wskazanego przez Zamawiającego. 

3. Odbioru przedmiotu umowy dostarczonego Zamawiającemu przez Wykonawcę dokona 

pracownik Działu Osobowego. 

4. Podczas odbioru sprawdzona będzie ilość dostarczonego towaru oraz czy dostarczony 

towar odpowiada wymaganiom wskazanym w § 2 umowy. 

5. Przedmiot umowy będzie dostarczony do Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach 

fabrycznych. 

6. Koszty opakowania, ubezpieczenia, załadunku, rozładunku, transportu, do czasu odebrania 

przedmiotu umowy bez zastrzeżeń ponosi Wykonawca. 

7. Wykonawca nie może powierzyć realizacji przedmiotu umowy podwykonawcom z wyjątkiem 

transportu. 

8. Wszystkie koszty powstałe w przypadku konieczności wymiany lub zwrotu przedmiotu 

umowy lub części przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

 

§ 4 

CENA 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą ustala się cenę 

w wysokości……………………brutto (słownie: ……………………….……………………

………………………………………………………………………………), którą dysponuje 

Zamawiający do realizacji przedmiotu umowy. 

2. Cena brutto, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie 

elementy cenotwórcze wynikające ze sposobu realizacji przedmiotu umowy. 

3. Ceny jednostkowe brutto poszczególnych produktów, określone w formularzu 

cenowym są cenami stałymi na okres obowiązywania umowy.  

4. Nazwa dostarczonego towaru na fakturze musi być zgodna z nazwą na opakowaniu oraz 

z nazwą w formularzu cenowym. Cena towaru wykazana na fakturze musi być zgodna 

z ceną z formularza cenowego. 

 

 

 

 

 



§ 5 

FINANSOWANIE 

1. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy zgodnie  

z załączonym wzorem, podpisany przez obie strony, bez zastrzeżeń. 

2. Zapłata należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na konto 

Wykonawcy wskazane w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i 

usług, w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. 

3. Faktura będzie wystawiona na Politechnikę Gdańską z dopiskiem Dział Osobowy 

ul. G. Narutowicza 11/12, 80 – 233 Gdańsk. 

4. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 6 

NADZÓR 

1. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony 

Zamawiającego: …………………………..…, tel. ..…………………….., e-mail: …………… 

2. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony 

Wykonawcy: ………………………..…, tel. .…………………….., e-mail: …………………… 

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej, nie stanowi istotnej zmiany Umowy i nie wymaga 

zachowania formy pisemnego aneksu. Zmiana dla zachowania swej ważności, wymaga 

poinformowania drugiej Strony za pośrednictwem poczty e-mail.  

4. 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) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Strony stają się 

administratorem danych osobowych wzajemnie udostępnionych. 

 

§ 7 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w realizowaniu przedmiotu umowy, zgodnie § 3 ust.1 umowy, 

w wysokości 0,5% ceny brutto określonej w § 4 ust.1 umowy za każdy dzień 

opóźnienia, 

b) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, w wysokości 3% ceny brutto określonej w § 4 ust.1 umowy. 

2. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od 

upływu terminu określonego w § 3 ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy bez 



wyznaczenia dodatkowego terminu na jej wykonanie i żądać zapłaty kary umownej 

określonej w ust. 1 pkt b) niniejszego paragrafu. 

3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania kary w wysokości 3% ceny brutto 

za odstąpienie Zamawiającego od wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn 

zawinionych przez Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 

145 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

w przypadku, gdy wartość szkody przekracza wysokość zastrzeżonych kar 

umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu ceny. 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, jeżeli przepisy ustawy 

Pzp nie stanowią inaczej.  

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w 

następującym przypadku:  

1)   zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku obniżenia lub podwyższenia 

stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów. Płatność 

będzie odbywać się z uwzględnieniem stawki podatku VAT obowiązującej w dniu 

wystawienia faktury; 

2)   w zakresie przedmiotu umowy: dopuszcza się możliwość zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy na skutek okoliczności nie leżących po 

stronie Wykonawcy oferowane produkty nie będą dostępne na rynku w chwili 

realizacji przedmiotu umowy. Dopuszcza się wówczas, za uprzednią, pisemną 

zgodą Zamawiającego, możliwość dostarczenia zamienników, o parametrach 

technicznych wyższych bądź lepszych od przedstawionych w ofercie Wykonawcy, 

w cenie wynikającej z oferty Wykonawcy; 

3)   termin wykonania przedmiotu zamówienia ustalony w umowie może ulec 

zmianie, w przypadku wystąpienia siły wyższej (klęski żywiołowe , huragan, 

powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajki i inne 

nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą 

Wykonawcy lub Zamawiającego), w przypadku, gdy siła wyższa spowoduje 

przesunięcie terminu wykonania umowy przez Wykonawcę o co najmniej 14 dni i 

pod warunkiem, że ma ona wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy. 

W wyżej wymienionych okolicznościach Strony ustalą nowy termin umowny, z tym 



że zakres zmian terminu musi być proporcjonalny do przyczyny, jaka go 

spowodowała. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności 

zgody drugiej strony oraz zachowania formy pisemnej aneksu. 

4. Przez dni robocze Zamawiającego strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku 

z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 

5. Oferta wykonawcy i opis przedmiotu zamówienia są integralną częścią umowy.  

6. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby zamawiającego 

sąd powszechny. 

7. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności ani przenieść praw i 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody 

zamawiającego. 

8. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

WYKONAWCA                                                                                   ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:   

1. Formularz ofertowy 

2. Formularz cenowy 

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy 

4. Protokół zdawczo- odbiorczy 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 do umowy 
 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY - wzór 

 

Zgodnie z umową ZP/…./055/D/…  z dnia …………………… dostarczono: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przedmiot dostawy przyjmuje się bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*. 

Zastrzeżenia dotyczące wykonanego zlecenia stwierdzone podczas odbioru dostawy: 

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

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

ZAMAWIAJĄCY po otrzymaniu faktury dokona przelewu za wykonaną usługę na konto 
WYKONAWCY. 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY. 

 WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 


