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Załącznik nr 5  do SIWZ 
 

UMOWA ZP/…../WETI/20 - wzór 
 

zawarta w dniu   ..................... roku w Gdańsku pomiędzy: 
Politechniką Gdańską Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, z siedzibą w Gdańsku,  
ul. G. Narutowicza 11/12,  
Regon: 000001620   NIP: 584-020-35-93 
reprezentowaną na podstawie Pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej przez: 
…………………………….. – Dziekana Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 
 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)  
.......................z siedzibą w ............ przy ulicy .................., wpisanym do rejestru przedsiębiorców  
pod numerem KRS ..........................NIP ....................REGON:....................  
reprezentowanym przez: 
1. 
...............................................................................  
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 w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 
roku, poz.1843 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, na sukcesywną dostawę …………. na potrzeby Wydziału 
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr postępowania CRZP/……./009/D/20. 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa ................................. dla Wydziału Elektroniki, 

Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, formularzem rzeczowo-cenowym oraz ofertą wykonawcy stanowiącymi załączniki do niniejszej 
umowy i będącymi jej integralną częścią. 

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczane produkty są pełnowartościowe i wolne od wad i nie są  
przedmiotem praw osób trzecich. 
 

§ 2 
Wartość umowy i warunki płatności 

1. Cena określona w Umowie obejmuje całkowitą należność, jaką ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest zapłacić 
za przedmiot Umowy. 

2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić z tytułu realizacji przedmiotu Umowy kwotę brutto 
....................(słownie: .....................................złotych), tj.  określoną w ofercie WYKONAWCY z dnia  
.............................                                                                                        

3. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez WYKONAWCĘ po dokonaniu protokolarnego odbioru 
przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń. Na fakturze powinna być wyszczególniona cena netto, podatek VAT i 
wartość brutto dostawy.  

4. Odbiór dostawy musi być potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym zgodnie z zał. do umowy. 
5. Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 
6. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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7. Zamawiającemu przysługuje prawo, w przypadku niewłaściwego wywiązywania się przez Wykonawcę z 
realizacji niniejszej umowy, do wstrzymania płatności, do czasu usunięcia nieprawidłowości. 

8. W przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości 
stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot niniejszej umowy, 
Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany w tym zakresie. 

 
§ 3 

Termin wykonania Umowy 
1. WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy terminie 18 miesięcy licząc od dnia 

podpisania umowy  z możliwością przedłużenia terminu o dalsze 6 m-cy w przypadku niezrealizowania 
kwoty umownej zamówienia  na poziomie 80%  lub do wyczerpania kwoty umowy. 

2. Sukcesywne dostawy  będą  dostarczane przez WYKONAWCĘ na adres: Politechnika Gdańska, Wydział 
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pok. 116. 

 
§ 4 

Warunki realizacji umowy 
1.   Wykonawca zrealizuje umowę zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ stanowiącej integralną część 
niniejszej umowy.  
2.   Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, każdorazowo towaru dobrej jakości tj. w szczególności:  
a) świeżego, czystego, bez wad dyskwalifikujących towar;  

b) o odpowiedniej gramaturze;  
c) w oryginalnych opakowaniach zamkniętych fabrycznie (odpowiednio);  
d) o pojemnościach i masach, zgodnych z formularzem rzeczowo-cenowym stanowiącym integralną część 
Umowy. 
3.   Realizacja dostaw :  

a) Dostawy artykułów spożywczych będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami, nie częściej 
niż co dwa tygodnie i w ilościach zamówionych przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do 
porozumiewania się z Wykonawcą w celu realizacji zamówienia.  

b) Dostawy będą możliwe w godzinach od 9:00 do 14:00 w dniach roboczych Zamawiającego, tj. w dniach od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość dodatkowych dostaw w sytuacjach szczególnych na żądanie Zamawiającego.  

4.   Transport wraz z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia należy do obowiązków Wykonawcy.  

5.    Każdorazowy odbiór dostawy będzie poprzedzony kontrolą ilości i jakości dostarczonego towaru 
przeprowadzoną przez przedstawiciela Zamawiającego.  

6.    Do każdej dostawy Wykonawca musi dołączyć dokument WZ lub Fakturę.  

7.    Wykonawca oświadcza, że:  
a) opakowanie lub etykieta dostarczonego towaru zawierać będzie co najmniej następujące informacje: nazwa 
produktu, nazwa i adres producenta, masę netto, data produkcji, data przydatności do spożycia, klasę jakości, 
warunki przechowywania;  

b) dostarczone produkty żywnościowe będą spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia 25.08.2006 r. o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1252) oraz jej aktów wykonawczych;  

c) posiada wdrożony system HACCP.  
8.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania umowy w całości, tj. w ilościach wskazanych w 
formularzu rzeczowo-cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ). Wykonawca nie będzie wysuwał w stosunku do 
Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu.  
9.   Koszty przewozu, wniesienia, opakowania i ubezpieczenia każdorazowej partii przedmiotu umowy do czasu 
jego odebrania przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.  
10.   Cechy dyskwalifikujące artykuły spożywcze np.:  
a) Obce posmaki i zapachy, smak stęchły, mdły;  

b) Zanieczyszczenia mechaniczne;  
c) Produkt popękany, zbity;  
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d) Objawy pleśnienia, psucia, zawilgocenia;  
e) Obecność szkodników żywych, martwych oraz ich pozostałości;  
f) Uszkodzenia mechaniczne, deformacje, zgniecenia, produkty porozrywane;  

g) Pokruszenie, ubytki, uszkodzone opakowanie.  
11.    W przypadku dostarczenia artykułów wadliwych pracownik Zamawiającego zgłosi Wykonawcy reklamację 
telefonicznie (na numer telefonu osoby wyznaczonej do kontaktu ze strony Wykonawcy) oraz drogą mailową lub 
faksową, która zostanie rozpatrzona niezwłocznie. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia produktów 
wolnych od wad w terminie określonym w złożonej ofercie (czas reakcji): ...................  

12.   Czas reakcji liczony będzie od chwili otrzymania przez Wykonawcę telefonicznego zgłoszenia.  
13.    Wszelkie koszty związane z ponownym dostarczeniem towaru poniesie Wykonawca.  
14.    Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia przedmiotu umowy powstałe w trakcie jego 
transportu, rozładunku, wniesienia, do momentu jego odebrania przez Zamawiającego.  

15.   Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany artykułu wskazanego w ofercie Wykonawcy na artykuł o takiej 
samej lub wyższej jakości w przypadku, gdy na skutek okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy 
oferowany artykuł nie będzie dostępny na rynku w chwili realizacji przedmiotu umowy. Taka zamiana nastąpi po 
uprzedniej, pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego. Zamiana może nastąpić jedynie po takiej samej lub 
niższej cenie niż określona w formularzu rzeczowo – cenowym.  
 

§ 5 
Kary umowne i odstąpienie od umowy 

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych: 
a)  Za opóźnienia w dostawie partii przedmiotu umowy WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 

20 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia, w którym miała nastąpić dostawa do dnia 
dostawy włącznie; 

b) Za opóźnienie w wymianie produktu wadliwego reklamowanej partii przedmiotu umowy, w wysokości 20 
zł  za każde zdarzenie ( bez względu na ilość wymienianych produktów) odpowiednio za każdy dzień 
opóźnienia, liczony od następnego dnia, w którym miała nastąpić wymiana do dnia wymiany włącznie. 

2. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 145 ustawy Pzp, za odstąpienie od niniejszej umowy przez 
jedną ze stron, strona po której leżą przyczyny tego odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w 
wysokości 10% ceny brutto określonej w § 2 ust. 2 umowy. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo trzykrotnej 
reklamacji i uwag zgłoszonych przez Zamawiającego umowa nadal nie będzie wykonywana przez Wykonawcę z 
należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem na 
przyszłość z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, a 
Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % ceny brutto określonej w § 2 ust. 
2  umowy niezrealizowanej części.  

4. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, dopuszczalne jest dochodzenie 
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach Kodeksu Cywilnego.  

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

 

§ 6 
Pozostałe warunki wykonania dostawy 

1. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, do kontaktów z WYKONAWCĄ, 
ZAMAWIAJĄCY wyznacza:  

      ............................................................. 
      a WYKONAWCA wyznacza:  
      ........................................................... 
2. O każdej zmianie wyznaczonych osób ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA niezwłocznie powiadomią się 

wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę zobowiązaną. 
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§ 7 
Postanowienia końcowe 

 
1. Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 
mogą nastąpić jedynie na zasadzie określonej w art. 144 ustawy Pzp 
2. Zamawiający przewiduje możliwość  istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
dotyczących możliwości : 
- zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 
a)stawki podatku od towarów i usług, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku obniżenia 
lub podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów. Płatność będzie się 
odbywać z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.          
b)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1778) zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie 
społeczne  lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę 
porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą 
ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany, a także przedłożyć 
konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS) Wykonawcy.. 
Zmiany mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których 
wynikają w/w zmiany. 
- terminu realizacji umowy  
Zamawiający zastrzega możliwość  przedłużenia terminu realizacji umowy o dalsze 6 m-cy w przypadku: 
niezrealizowania zakresu rzeczowego i finansowego umowy w terminie 18 m-cy od daty zawarcia umowy 
- w przypadku wystąpienia siły wyższej:- 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.           
- 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 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.           
- 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.          
 - 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.         
-  zamiana artykułu wskazanego w ofercie na warunkach określonych w § 4 ust. 15 niniejszej umowy.  

3.Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności ani przenieść praw i 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie . 
4.W sprawach nieuregulowanych  postanowieniami niniejszej umowy obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, 
jeżeli przepisy Ustawy Pzp nie stanowią inaczej oraz inne obowiązujące przepisy prawa, a ewentualne spory 
między stronami będą rozstrzygane wg prawa polskiego przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. . 

      5.  W sprawach spornych właściwym będzie Sąd w Gdańsku. 
      6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

 
WYKONAWCA                                                                                  ZAMAWIAJĄCY 
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               …………………………..                                                                  ……………………………  

 
 
Załączniki: 
1. SIWZ 
2. Oferta Wykonawcy 
3. Formularz zamówienia; 
4. Protokół zdawczo – odbiorczy 
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Załącznik do umowy 

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

 
1. Stwierdza się, że zgodnie z treścią Umowy ZP/  /WETI/2020 z dnia …     ……r. 
    dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej,  
    zostało  dostarczone:   
 
 

L.p. Wyszczególnienie  Ilość 

szt./zestaw 
    

    

    

 
Przedmiot Umowy przyjmuje się bez zastrzeżeń. 
ZAMAWIAJĄCY po otrzymaniu faktury dokona przelewu za dostarczone artykuły spożywcze na konto 
WYKONAWCY. 
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla ZAMAWIAJĄCEGO 
I WYKONAWCY. 
 
STRONA PRZEKAZUJĄCA        STRONA ODBIERAJĄCA 
 
 
 
 
……………………………………                  ……………………………….. 
 
 
 
 
Gdańsk, ………… 
 

 

 


