
1 

 

WZÓR UMOWY 

do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nr ZP/73/022/D/20 

 pn. Dostawa kabli światłowodowych do rozbudowy sieci 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 

a 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

 

................................................................................................................................................................... 

z siedzibą w ............ przy ulicy ………………, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy …………………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS ……………………..NIP ……………….. REGON:………………..  

reprezentowanym przez: 

1. ............................................................................... 

2. ............................................................................... 

 

albo (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEiIDG ) 

 

Imię i nazwisko ………………………….., działającym pod firmą …………………………………………., z 

siedzibą w ……………………….. przy ulicy …………………………………, wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP …………………….., REGON …………………. 

 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,  

 

który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214 000 Euro, na podstawie ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm), zwanej 

dalej ustawą Pzp. 

 

Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy informacje są zgodne  

z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia. 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

1.  Przedmiotem Umowy, zwanej dalej „Umową”, jest dostawa kabli światłowodowych do rozbudowy 

sieci TASK, zgodnie z SIWZ, szczegółową specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ oraz 

ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy. 

2.  Zamówienie podstawowe obejmuje dostawę następujących kabli światłowodowych: 

 

LP 
Produkt w zamówieniu 

podstawowym 

Łączna 

długość kabla 

Długość odcinków kabla na każdym 

bębnie 

1 Kabel światłowodowy 12-włóknowy 20 000 m  

2 Kabel światłowodowy 24-włóknowy 8 000 m  
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3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji obejmującej zwiększenie zamówienia 

podstawowego o ilości nie większe niż wskazane w poniższej tabeli: 

 

LP 
Produkt w zamówieniu w ramach  

prawa opcji 

Łączna 

długość kabla 

Długość odcinków kabla na 

każdym bębnie 

1 Kabel światłowodowy 12-włóknowy 16 000 m  

 

4. Dostawa w ramach prawa opcji będzie zrealizowana przez Wykonawcę na podstawie odrębnego 

zamówienia wg wzoru załącznika nr 2 do niniejszej Umowy, wystawionego przez Centrum Informatyczne 

TASK. 

5. Zamawiający zastrzega, że może skorzystać z prawa opcji maksymalnie dwukrotnie, zamawiając bębny 

kablowe o długości kabla określonej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, przy czym nie zostaną 

przekroczone łączne ilości kabli określone dla poszczególnych pozycji w ust. 3. 

6. Do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy pomiędzy Stronami Zamawiający deleguje 

............... email ...................... tel. ............... , a Wykonawca: ............... email ...................... tel. ................ 

7.  Adresem właściwym do doręczeń i korespondencji po podpisaniu Umowy będzie: 

a) u Zamawiającego (korespondencja): Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne TASK, ul. Gabriela 

Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk;  

(doręczenia i poczta kurierska) 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: ........................................... 

8.  O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się 

wzajemnie. Zmiana danych wskazanych w ust. 6 i 7 powyżej nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie 

powiadomienia drugiej strony. W braku powiadomienia wszelka korespondencja kierowana na adres, o 

którym mowa w ustępie 7 niniejszego paragrafu, będzie uważana za doręczoną. 

9.  Dane osobowe osób wskazanych w niniejszej umowie udostępniane 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 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. 

 

§ 2. Termin 

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

2. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający złoży zamówienie dodatkowe wg załącznika nr 2 

do niniejszej umowy w terminie do 9 miesięcy od daty zawarcia Umowy a Wykonawca będzie 

zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia opcjonalnego w terminie dostawy określonym w ust. 1 

dla dostawy zamówienia podstawowego. 

3. 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. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji w przypadkach określonych w umowie. 

 

§ 3. Cena i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 objętego zamówieniem podstawowym (bez 

prawa opcji), strony ustalają cenę w kwocie brutto: ............................... PLN, (słownie..................PLN).  

2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 objętego prawem opcji, strony ustalają cenę 

w kwocie brutto: ................................ PLN, (słownie....................................................................PLN)  

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

przedmiotu umowy. 

4. Cena z tytułu realizacji zamówienia objętego prawem opcji zależeć będzie od ilości faktycznie 

zakupionych kabli. 
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5. Podstawą do zapłaty ceny za dostawę przedmiotu umowy będzie jego odbiór bez zastrzeżeń poprzez 

złożenie podpisu na specyfikacji dostawy, potwierdzającego zgodność dostawy z umową, przez osobę 

upoważnioną przez Zamawiającego.  

6. Cena za wykonanie dostawy powinna być obliczona z uwzględnieniem setnych złotych. Obliczeń należy 

dokonywać zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 

7. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych (PLN). 

8. Do każdej faktury Wykonawcy musi zostać załączone oświadczenie Wykonawcy o treści: „Wykonawca 
oświadcza, iż rachunek wskazany na niniejszej fakturze jest rachunkiem, o którym mowa w art. 96b ust. 
3 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług i że znajduje się on na tzw. Białej Liście podatników VAT 
(art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług)”. 

9. Wykonawca wraz z każdą fakturą zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu aktualnego, tj. z datą 
nie późniejszą niż data wystawienia faktury wydruku z Białej Listy podatników VAT potwierdzającego że 
Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz potwierdzającego, iż nr rachunku bankowego 
wskazany na fakturze jest nr rachunku bankowego do rozliczeń Wykonawcy ujawnionym na Białej Liście. 

10. W przypadku doręczenia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury, w szczególności gdy faktura nie 
będzie zawierała któregokolwiek z elementów wskazanych w niniejszym paragrafie lub w przypadku 
niedoręczenia aktualnego wydruku, o którym mowa w ust. 4 lub niedołączenia oświadczenia, o którym 
mowa w ust. 3, faktura podlega zwrotowi do Wykonawcy bez księgowania i bez obowiązku zapłaty. 

11. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zmianach w 
zakresie danych ujawnionych na Białej Liście. 

12. Niezależnie od przekazanego przez Wykonawcę wydruku z Białej Listy, Zamawiający jest uprawniony do 
weryfikacji danych Wykonawcy ujawnionych na tym wydruku w każdym momencie. Strony zgodnie 
postanawiają, iż w przypadku nieposiadania przez Wykonawcę zarejestrowanego rachunku bankowego 
w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 3 pkt. 13 ustawy o VAT na dzień płatności faktury, 
termin na dokonanie tej płatności ulega automatycznemu przedłużeniu aż do dnia przedłożenia przez 
Wykonawcę aktualnego wydruku z Białej Listy ze wskazaniem tegoż rachunku. Przedłużenie terminu 
płatności każdorazowo dokonywane jest automatycznie i nie wymaga składania przez którąkolwiek ze 
Stron dodatkowych oświadczeń. O ujawnieniu ww. okoliczności skutkującej przedłużeniem terminu 
płatności faktury, Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę wskazując, iż zapłata nastąpi tylko 
pod warunkiem, iż rachunek wskazany na fakturze będzie zgodny z rachunkiem ujawnionym na Białej 
Liście. 

  

 § 4. Warunki realizacji  

1. Wykonawca dostarczy, rozładuje i ułoży przedmiot umowy we wskazanym miejscu na placu 

magazynowym znajdującym się na terenie magazynu CI TASK przy ul. Sobieskiego 21a (80-216 

Gdańsk).  

2. Rozładunek i ułożenie bębnów z kablem w miejscu dostawy nastąpi przy nadzorze pracownika CI TASK. 

CI TASK nie dysponuje żadnym sprzętem ani personelem pomocniczym do rozładunku. 

3. 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. 

4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą kabli metryki kabla każdego bębna kablowego, 

potwierdzające spełnianie przez dostarczane kable wymagań technicznych SIWZ. 

5. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć specyfikację dostawy, sporządzoną w oparciu o formularz 

stanowiący Załącznik nr 1 do umowy. Podpisanie bez zastrzeżeń dostarczonej specyfikacji dostawy 

przez przedstawiciela Zamawiającego będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury. 

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

przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

7. Nazwa, parametry techniczne oraz cena przedmiotu umowy, dostarczonego do Zamawiającego muszą 

być zgodne z ofertą Wykonawcy. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub niespełniającego 

warunków zamówienia Zamawiający nie dokona jego odbioru. 

8. 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. 

 

§ 5. Kary umowne i odstąpienie od umowy 
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1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

a) Za zwłokę w zrealizowaniu zamówienia podstawowego - w wysokości 0,1% ceny określonej w § 3 

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

b) Za zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy w ramach prawa opcji - w wysokości 0,1% wartości 

zamawianej partii kabli za każdy dzień zwłoki, zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy 

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

określonej w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, zgodnie z § 4 ust. 8 umowy. 

d) Za zwłokę w usunięciu wady z tytułu rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,1% ceny określonej w § 3 

ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, zgodnie z § 6 ust. 6 umowy. 

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

wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 1 umowy. 

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

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar z przysługującego mu wynagrodzenia za wykonanie 

umowy. 

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

odszkodowania przenoszącego karę umowną na zasadach Kodeksu Cywilnego. 

5. Zamawiający, niezależnie od uprawnień przysługujących mu na podstawie przepisów prawa, może 

nadto odstąpić od umowy w całości lub w części w z przyczyn dotyczących Wykonawcy w terminie do 30 

dni od dowiedzenia się o zaistnieniu podstawy odstąpienia w razie: 

a) zwłoki Wykonawcy w wykonaniu całości lub części Przedmiotu Umowy o więcej, niż 14 dni, bez 

wyznaczenia terminu dodatkowego do spełnienia świadczenia, 

b) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy lub zgłoszony zostanie wniosek o 

otwarcie postępowania likwidacyjnego Wykonawcy, jeśli wszczęcie tych postępowań lub złożenie tych 

wniosków stwarza w ocenie Zamawiającego ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

przez Wykonawcę, 

c) wystąpił po stronie Wykonawcy brak zdolności do czynności prawnych lub brak w składzie organów lub 

brak zdolności kontynuowania realizacji zamówienia, w tym z uwagi na zaangażowanie zasobów 

technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, co w 

ocenie Zamawiającego stwarza ryzyko opóźnień w wykonaniu Umowy, względnie ryzyko niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 

d) Wykonawca w inny sposób niż wyżej wymienione rażąco zaniedbuje swoje obowiązki umowne, po 

uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego, nie krótszego niż 7-dniowy terminu na usunięcie 

stwierdzonych uchybień z zastrzeżeniem rygoru odstąpienia od Umowy w razie nieusunięcia tych 

uchybień. 

6. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej 

Zamawiający może, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na usunięcie uchybienia lub bez 

jego upływu, gdy jego wyznaczenie nie jest wymagane Umową, zamiast złożenia oświadczenia o 

odstąpieniu od umowy, nakazać wstrzymanie Wykonawcy prac związanych z realizacją przedmiotu 

umowy i powierzyć bez upoważnienia Sądu innemu podmiotowi przez siebie wybranemu wykonanie 

czynności, których Wykonawca w terminie nie wykonał lub zlecić innemu podmiotowi dokończenie 

wykonywania umowy w zakresie, w jakim nie została ona wykonana przez Wykonawcę, na jego koszt i 

ryzyko (wykonanie zastępcze Umowy). Koszty wykonania zastępczego Umowy Zamawiający może 

według własnego wyboru potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub dochodzić ich od Wykonawcy.  

7. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od naliczenia kar 

umownych, Zamawiający ma prawo do zlecenia dokończenia przedmiotu umowy innemu wykonawcy, na 

koszt Wykonawcy. Uprawnienie Zamawiającego do ściągnięcia od Wykonawcy dodatkowych kosztów 

dokończenia robót obejmuje w szczególności zwiększony w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy 

koszt dokończenia tych robót oraz inne koszty, które w związku z konieczności ponownego udzielenie 

zamówienia publicznego Zamawiający zobowiązany był ponieść w związku z odstąpieniem. 

Zamawiający może dochodzić tych kosztów od Wykonawcy lub pozyskać je z zabezpieczenia 

należytego wykonania niezwłocznie ich ustaleniu, a przed ich rzeczywistą zapłatą. 

8. Strony zgodnie ustalają, iż po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze 

stron, jak również po złożeniu oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu umowy, Wykonawca będzie 

zobowiązany podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu zakończenie wykonywania Umowy w 

zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie niekorzystnych skutków odstąpienia 
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lub rozwiązania. Następnie strony przystąpią do inwentaryzacji wykonanych prac wykonanych do dnia 

odstąpienia lub rozwiązania. Po zakończeniu inwentaryzacji, co strony potwierdzą sporządzeniem 

Protokołu Inwentaryzacji, Zamawiający zapłaci Wykonawcy część wynagrodzenia należnego mu na 

mocy Umowy za zakres prac wykonany do dnia odstąpienia. 

 

§ 6. Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela ... miesięcznej gwarancji na dostarczany przedmiot umowy, liczonej od daty 

podpisania bez zastrzeżeń specyfikacji dostawy (sporządzonej przez Wykonawcę w oparciu o 

formularz stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy) przez przedstawiciela Zamawiającego oraz rękojmi na 

taki sam okres. 

2. Wszystkie uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi są niezależnie od uprawnień Zamawiającego z 

tytułu udzielonej gwarancji. Jeśli Zamawiający nie wskazuje, z których uprawnień korzysta, uważa się, 

że realizuje uprawnienia z tytułu rękojmi. 

3. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za wady także wówczas, gdy w toku odbiorów 

Zamawiający powziął wiedzę o wadzie, a mimo to zdecydował o odbiorze. Strony wyłączają stosowanie 

art. 563 Kodeksu cywilnego. 

4. W razie powzięcia wiadomości o istnieniu wady, w szczególności polegającej na ujawnieniu w okresie 

rękojmi, iż jakaś część przedmiotu umowy nie została wykonana lub została wykonana nienależycie, 

Zamawiający zgłasza istnienie wady w drodze elektronicznej, na adres e-mail: …………………. 

5. W zgłoszeniu istnienia wady Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia wady w terminie nie 

krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania. Strony mogą wspólnie ustalić inny termin usunięcia wady. 

6. Jeżeli Zamawiający zażądał usunięcia wady wskazując termin na jej usunięcie, a Wykonawca nie 

ustosunkował się do tego żądania w terminie 7 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 

7. W razie odmowy usunięcia wady przez Wykonawcę lub w razie jej nieskutecznego usunięcia, 

Zamawiający, niezależnie od stopnia istotności wady, może według własnego wyboru: 

a) obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za zwłokę w 

usunięciu wady, lub 

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę odpowiadającą wartości Przedmiotu Umowy z wadą 

do wartości Przedmiotu Umowy bez wady, a następnie dochodzić go od Wykonawcy, lub 

c) zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, a następnie 

dochodzić go od Wykonawcy  

8. Wszelkie koszty związane z obsługą przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji obciążają Wykonawcę.  

9. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji nie mogą być w żaden sposób warunkowane 

innymi dokumentami Wykonawcy, w tym dokumentami producentów urządzeń i materiałów dostarczanych 

przez Wykonawcę. 

10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady także w sytuacji, gdyby usunięcie wady wiązało się z 

nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnościami dla Wykonawcy. 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości ceny należnej Wykonawcy, w przypadku zmiany 

stawki podatku od towarów i usług (jeżeli w czasie obowiązywania umowy nastąpi zmiana ustawowej 

stawki podatku od towarów i usług, a zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę, Strony dokonają odpowiedniej zmiany ceny, tj. procentowego podwyższenia o 

wartość procentowego wzrostu stawki podatku od towarów i usług lub jego procentowego obniżenia o 

wartość procentowego obniżenia stawki podatku od towarów i usług). 

3. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie i skutki siły wyższej, przez którą strony 

rozumieją zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, o nadzwyczajnych konsekwencjach, obiektywnie 

niemożliwe do przewidzenia, co do którego ze względu na moc oddziaływania nie można było podjąć 

skutecznych środków obrony. 

4. Strona, która nie może wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej lub z tej przyczyny nie może 

jej wykonać w sposób należyty jest zobowiązana do bezzwłocznego powiadomienia drugiej strony o 

wystąpieniu działania siły wyższej, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej wystąpienia, pod 

rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność. W powiadomieniu strony informuje o 
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rodzaju siły wyższej oraz jej przewidywanych skutkach dla umowy. Jednocześnie strona dotknięta 

działaniem siły wyższej zobowiązana jest do podjęcia wszelkich możliwych aktów staranności, których 

można wymagać od każdego profesjonalnego uczestnika obrotu gospodarczego celem 

zminimalizowania skutków wystąpienia siły wyższej,  w tym w szczególności skutków dla dalszego 

wykonywania niniejszej umowy. 

5. Strony przewidują, iż wystąpienie siły wyższej może być podstawą do dokonania zmiany umowy w 

zakresie terminu wykonania umowy, w tym w zakresie przedłużenia terminu jej wykonania o czas 

występowania siły wyższej i jej skutków. 

6. Strony przewidują, iż wystąpienie siły wyższej może być podstawą do zmiany sposobu wykonania 

umowy lub zmiany wysokości wynagrodzenia stosownie do zakresu, rodzaju i skutków siły wyższej dla 

tych elementów umowy.  

7. 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. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego pisemnej zgody. 

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

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

ustawowo wolnych od pracy. 

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

 

 

 

Wykonawca        Zamawiający 

 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 - Formularz specyfikacji dostawy  

Załącznik nr 2 - Formularz zamówienia w ramach prawa opcji  
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Załącznik nr 1 do Umowy ZP-73/022/D/20 

 

 

Specyfikacja dostawy 

kabli światłowodowych dostarczonych w dniu .......... 

 

w  ramach realizacji Umowy nr ZP-73/022/D/20 z dnia ……………… 

na dostawę kabli światłowodowych do rozbudowy sieci TASK 

  

 

Lp. Typ kabla Numer bębna 
Długość fabrykacyjna 

kabla (metry) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 

 

 

____________, dnia __________ r. 

 

 

        .................................................................................. 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca dostarczył zamówione elementy osprzętu w terminie, ich ceny nie 

przekraczają kwot wynikających z oferty Wykonawcy. Zamawiający nie wnosi żadnych zastrzeżeń do jakości dostawy. 

 

 

 

 

 

____________, dnia __________ r. 

 

       .................................................................................... 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego 
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Załącznik nr 2 do Umowy ZP-73/022/D/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gdańsk, dnia …………............... r. 

(nazwa jednostki organizacyjnej) 

 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 

CI TASK 

 

(nazwa wykonawcy) 

 

 

(adres) 

Zamówienie w ramach prawa opcji 

do postępowania pn. dostawa kabli światłowodowych do rozbudowy sieci TASK  

 

Nr pozycji 

formularza 

cenowego 

Wyszczególnienie J.m. Liczba 
Cena jedn. 

brutto 

Wartość 

brutto 

      

      

      

      

Razem wartość:  

                                            

 

 

 

 

 

 

(imię i nazwisko oraz podpis pracownika upoważnionego do składania zamówień) 


