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Załącznik do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu 

Umowa (wzór) 

zawarta w dniu ...........................................w Gdańsku pomiędzy: 

Politechniką Gdańską Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa z siedzibą w Gdańsku,  

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk NIP: 584-020-35-93, REGON: 000001620 

reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora przez: 

dr hab. inż. Wojciecha Litwina, prof. PG - Dziekana Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a ………………………….z siedzibą w ……………………………………………………….       

/CEIDG NIP:………………… REGON:………………  

reprezentowaną przez:………………………………………………………….. 

 

zwanym dalej Wykonawcą, 

który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego na 

podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), zwaną dalej „ustawą Pzp" 

§1 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi w zakresie wykonania serwisu akumulatorów hydraulicznych 

ORSTA 1dm3
, 2,5dm3,10 dm3 zgodnie z założeniami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 

zawartym w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu nr ZZ/11/017/U/2020. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa pkt. nr 1 ogłoszenia o udzielanym zamówieniu oraz formularz 

oferty Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy, która stanowi integralną część niniejszej umowy. 

§2 
Termin i miejsce realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy do dnia __.__. 2020r od dostarczenia zamówienia  
na wykonanie usługi wykonania serwisu  

§3 
Oświadczenia Stron 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie w realizacji usług obejmujących przedmiot umowy oraz  
że wykona je ze szczególną starannością i dbałością.  

2.  Wykonawca oświadcza, że dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania  
zamówienia. 

3.  Wykonawca oświadcza, że, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  wykonanie 
 realizacji przedmiotu umowy we wskazanym terminie . 
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§4 

Wynagrodzenie oraz warunki płatności 

1. Wynagrodzenie wynosi brutto: ...............................................  
Słownie: .................................................  .  .......................................  .  .........................  

2. Podstawą wystawienia faktury będzie prawidłowa realizacja przedmiotu umowy potwierdzona podpisanym 
przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołem odbioru. 

3. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 21 dni od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Za termin zapłaty strony zgodnie uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Faktura w swej treści zawierać musi numer niniejszej Umowy. 
6. Dane do faktury: 

    
     Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 
     ul. Gabriela Narutowicza 11/12 
     80-233 Gdańsk 
     NIP 5840203593  

§5 
Gwarancja 

 
1. Wykonawca udziela__.__ miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę;  
2. Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru technicznego przez Zamawiającego po wykonaniu usługi. 
3. Obowiązki Wykonawcy w ramach udzielonej gwarancji polegają albo na wymianie przedmiotu umowy na nowy 

wolny od wad, albo na jego naprawie, albo na zwrocie zapłaconej ceny – ostateczna decyzja zostanie podjęta 
po konsultacji Zamawiającego z Wykonawcą. 
Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po dniu podpisania Protokołu odbioru 

    bez zastrzeżeń. 
5.    Serwis gwarancyjny przedmiotu Umowy jest całkowicie wliczony w cenę oferty. 
6.    Potrzeby napraw lub wymiany w okresie gwarancyjnym będą zgłaszane Wykonawcy pocztą elektroniczną,  

   na   adres e-mail Wykonawcy: …....................@.................................... 
     Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia drogą elektroniczną otrzymania od  
     Zamawiającego zgłoszenia potrzeby dokonania naprawy gwarancyjnej lub wymiany (zgłoszonej reklamacji).   
    Uchylanie się przez Wykonawcę od wysłania 

7. takiego potwierdzenia nie oznacza, że zgłoszenie nie zostało dokonane.  
 

 §6 
  Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu: 
a) w wysokości 50 zł w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia  
    licząc od upływu terminu określonego szczegółowo w § 2 umowy za każde naruszenie, 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  
w wysokości 3% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 niniejszej umowy, za każde uchybienie. 

3. Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, strona po której leżą przyczyny odstąpienia zapłaci 
drugiej stronie karę umowną w wysokości 100% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ust.l ustawy Pzp. 

4. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

5. Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§7 
Reprezentacja 

1. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiającego występują: 
 
dr inż. Jakub Kowalski, tel. kom. 797307171, e-mail: jakub.kowalski@pg.edu.pl 
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2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy w imieniu Wykonawcy występują: 
         
  ………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

3. 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 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 wzajemnie sobie  
        udostępnionych. 

4. O każdej zmianie osób wskazanych w ustępie 1 i ustępie 2 niniejszego paragrafu, strony niezwłocznie 
powiadomią się nawzajem. Szkoda powstała w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciąża stronę 
zobowiązaną. 

§8 
Zmiany umowy 

       Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 

 
1. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy. 
2. Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć  

 w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności 
 i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów. 

3. Wystąpienia konieczności zmiany osób, przy pomocy których Zamawiający i Wykonawca realizuje przedmiot 
Umowy (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne  
od Zamawiającego i Wykonawcy). 

4. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego. 
5. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: 

    a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, pandemia wirusa SARS-CoV-2, huragan,   
        powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne 
        wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Stron), 
    b) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
    c) ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nieprzewidzianych przeszkód 
        formalno-prawnych, 
    d)  zmian osób reprezentujących strony Umowy lub osób biorących udział w realizacji 
         przedmiotu Umowy, 
    e) zmiany nazw i innych danych identyfikacyjnych stron Umowy. 

6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod 
rygorem nieważności. 

7.  Strony przewidują możliwość dokonania zmian w zawartej umowie w razie wystąpienia zdarzeń siły wyższej 
jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia, leżącego poza 
zasięgiem i kontrolą stron (np. z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2), o ile zdarzenia te będą miały wpływ 
na wykonanie umowy. 

§9 
Inne postanowienia umowy 

1. 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.  (np. klęski żywiołowe, pandemia wirusa SARS-CoV-2, huragan,  powódź, katastrofy transportowe, 
pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem  
i kontrolą Stron) 

2.  Strona, która nie może wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej lub z tej przyczyny nie może jej 
wykonać  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 
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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, tym w szczególności skutków dla dalszego 
wykonywania niniejszej umowy. 

3.     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. 

4.     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. 

5.    Oferta Wykonawcy jest integralną częścią Umowy. 
6.     W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli 

przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w 
szczególności art. 15r – 15r1 ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.). 

7.     W sprawach spornych właściwym będzie Sąd w Gdańsku. 
8.    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. 

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

10. Strony wiążą inne warunki i postanowienia zawarte w ofercie z dnia __.__.2020r. i ogłoszeniu 
      o udzielanym zamówieniu. 
11.  Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

 
Załączniki stanowiące integralna cześć Umowy: 
 
Załącznik nr 1 - Oferta (rozumiana jako formularz ofertowy) 
 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY 

 
  

WYKONAWCA


