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Nr postępowania: ZP/ 516/035/D/10                                                    
 
 
 
 

UMOWA 
 
 
zawarta w dniu  08.12.2010 r. w Gdańsku pomiędzy: 
Politechniką Gdańską,  ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku reprezentowaną na podstawie 
pełnomocnictwa Rektora przez: 
 
1. Z-cę Kanclerza ds. Zasobów Technicznych – mgr inŜ. Piotra Iwańczaka 
 
 
zwaną dalej „Zamawiającym” oraz: 
 
VIBEX  B. i W. Jakubanis A.Bobrowski Spółka Jawna  
Z siedzibą w 80-309 Gdańsk Al. Grunwaldzka 489 
 

REGON: 002886752 

NIP: 584-025-31-60 

KRS: 0000015389 

reprezentowaną przez: 

1. Andrzeja Bobrowskiego - współwłaściciela 

2. Wiesława Jakubanisa - współwłaściciela 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  (j.t. Dz. U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) zwanej dalej ustawa Pzp. 
 

§1 
Przedmiot umowy 

 
      Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa narzędzi ręcznych bez napędu  

elektrycznego i narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym oraz elementów wyposaŜenia 
dla narzędzi ręcznych (bez względu na rodzaj napędu) dla jednostek organizacyjnych 
Politechniki Gdańskiej. 
 

§2 
Cena 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złoŜona ofertą, ustala się cenę w kwocie: 
 236.925,09zł brutto słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia 
pięć 09/100zł w tym podatek VAT: 42.724,20zł  słownie: czterdzieści dwa tysiące siedemset 
dwadzieścia cztery 20/100zł, którą dysponuje Zamawiający do realizacji zamówienia w ilości 
określonej w formularzu rzeczowo-cenowym . 

 
Ustalona cena przedmiotu umowy w ust.1 zawiera wszystkie koszty związane z prawidłową 
realizacją  umowy  i nie ulegnie zmianie z zastrzeŜeniem § 6 pkt 3.1. 
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§3 

Warunki płatno ści 
 

1.  Zamawiający zabezpiecza finansowanie zamówienia. 
2.  Zapłata ,za dostarczoną partię narzędzi, będzie następowała przelewem 

 
na konto Wykonawcy:  
                                                 BRE Bank S.A. O/Gdańsk  
                                  nr konta 83 1140 1065 0000 5722 5100 1001  
  
 na podstawie faktur VAT wystawionych zgodnie z umową. 
3.  Faktury VAT, wystawione na podstawie obustronnie podpisanych protokołów zdawczo-

odbiorczych, będą płatne przelewem w terminie 21 dni od daty ich otrzymania. 
4.  Faktury VAT będą wystawiane po odbiorze kaŜdej partii narzędzi na poszczególne 

jednostki organizacyjne zamawiającego. 
5.  Zamawiający jest zobowiązany zapłacić wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w 

zapłacie naleŜności, liczone od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być 
dokonana. 

 
§ 4 

Termin i warunki realizacji 
 

1. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania 
umowy, tj. do 07.12.2011r. lub do wyczerpania kwoty umownej, określonej w § 2 ust.1 
niniejszej umowy,  w zaleŜności co nastąpi wcześniej. 

2.  Przedmiot umowy musi być dostarczony do Zamawiającego w ciągu pięciu dni 
roboczych  od dnia złoŜenia zamówienia na poszczególną partię, przez uprawnionych 
pracowników Zamawiającego, określonych w załączniku nr 2 do umowy. 
3. Określone w przedmiocie umowy narzędzia winny być fabrycznie nowe, dostarczone w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i być wolne od wad. 
4. Koszty opakowań, załadunku, rozładunku, transportu, spedycji, ubezpieczenia, podatki 
oraz wszystkie pozostałe koszty związane z terminową i prawidłową realizacją zamówienia 
ponosi Wykonawca i uwzględnia je w cenie oferty. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania przedmiotu zamówienia w 
całości, to jest w ilościach wykazanych w formularzu rzeczowo - cenowym. Wykonawca nie 
będzie uprawniony do Ŝądania odszkodowania z tego tytułu. 
6. Nazwa dostarczonych narzędzi na fakturze musi być zgodna z nazwą na opakowaniu i w 
formularzu rzeczowo - cenowym. Ceny narzędzi muszą być zgodne z cenami z formularza  
rzeczowo -cenowego. 
7. Dostawa narzędzi następować będzie partiami, a wielkość i częstotliwość dostaw wynikać 
będzie z aktualnych potrzeb jednostek organizacyjnych Zamawiajacego.  
8. Odbioru zamówionych narzędzi dostarczonych Zamawiającemu dokonywać będą osoby 
wskazane w załączniku nr 1 do umowy. 
9. Przy odbiorze upowaŜnieni pracownicy będą sprawdzali liczbę sztuk dostarczonych 
narzędzi oraz zgodność ze złoŜoną ofertą. W razie stwierdzenia niezgodności dostarczonych 
narzędzi z umową , narzędzia te nie zostaną przez Zamawiającego odebrane. 
10. W razie stwierdzenia wad zamawianych narzędzi, Zamawiający złoŜy reklamację u 
Wykonawcy, który w ciągu 5 dni roboczych wymieni wadliwe narzędzia na nowe wolne od 
wad. 
11. Wykonawca realizuje dostawę po wcześniejszym (telefonicznym lub faksowym ) 
zgłoszeniu pracownikom Zamawiającego – z załącznika nr 1 do umowy - daty i godziny 
dostawy. 
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12. Dostawy narzędzi winny odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 
14.00. Dostawę uwaŜa się za zrealizowaną w terminie, jeŜeli wszystkie narzędzia 
przewidziane dla danej jednostki organizacyjnej, zgodnie z poszczególnym zamówieniem, 
znajdą się w miejscu dostawy.  
 

§ 5 
Kary umowne 

 
Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne: 

a)  za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie wykonawcy - w wysokości 
20%  ceny umownej brutto określonej w § 2 ust. 1; 

b)   za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % ceny brutto, 
określonej w & 2 ust.1 umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia, 
w którym miała nastąpić dostawa do dnia dostawy włącznie; 

c)  za opóźnienie w wymianie zareklamowanej partii dostawy, w wysokości 0,2%  ceny 
brutto, określonej w & 2 ust. 1 umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia, liczony od 
następnego dnia, w którym miała nastąpić dostawa do dnia dostawy włącznie. 

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % ceny 
umownej brutto w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego. 

Zamawiający moŜe odstąpić od umowy bez konsekwencji określonych w § 5 ust. 3 w 
przypadku wystąpienia waŜnych, a niemoŜliwych do przewidzenia w chwili zawarcia 
umowy przyczyn i okoliczności powodujących, Ŝe dalsze wykonywanie umowy jest 
sprzeczne z interesem publicznym, zgodnie z treścią art. 145 ustawy Pzp. 

5. JeŜeli zastrzeŜona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, dopuszczalne 
     jest dochodzenie odszkodowania przenoszącego karę umowną na zasadach Kodeksu  
     Cywilnego. 
6.  Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu ceny  

umownej . 
 

§ 6 
Postanowienia ogólne 

 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy , zgodnie z art. 144 ustawy 
Pzp. 

2. Wszelkie zmiany treści i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 

3. Strony dopuszczają moŜliwość zmiany postanowień umowy w następujących 
sytuacjach: 
1) zmiana ceny spowodowana zmianą  obowiązujących stawek podatkowych, 
2) zmiana  nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy 
3) zmiana zakresu rzeczowego umowy wynikająca z  braku dostępności na rynku 

zaproponowanego modelu narzędzia  na skutek wycofania z produkcji. 
          W okolicznościach wymienionych w pkt 3) Wykonawca  wystąpi z wnioskiem do  
          Zamawiającego , w którym potwierdzi fakt wycofania danego  narzędzia z produkcji  
          oraz zaproponuje nowe narzędzie o parametrach nie gorszych od wcześniej 
          zaoferowanego, w cenie jednostkowej nie wyŜszej od określonej w formularzu  
          rzeczowo-cenowym , a zmiana zostanie zaakceptowana  przez Zamawiającego. 
          W przypadku braku moŜliwości dostarczenia zamiennego narzędzia w cenie   

oferowanej, gdyŜ wszystkie zamienniki będą znacznie droŜsze, narzędzie zostanie 
wyłączone z przedmiotu umowy bez konieczności naliczania kar umownych. 
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4. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz postanowienia Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą                 
wg prawa polskiego przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ są integralną częścią umowy. 
7. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania przez Wykonawcę cesji wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na rzecz innego podmiotu 
8. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla kaŜdej ze stron. 
 

 
 

             Zamawiaj ący:      Wykonawca : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Wykaz jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej i osób uprawnionych 
       do odbioru narzędzi – Załącznik nr 1 do umowy 
2. Wykaz osób uprawnionych do składania zamówienia – Załącznik nr 2 do umowy 
3. Protokół zdawczo-odbiorczy – Załącznik nr 3 do umowy 
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od 1 do 7 
5. Oferta 


