Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Remont dla odnowienia klasy jednostki s/v PLANETA – prace dokowe

Załącznik nr 6 do SIWZ
Wzór Umowy nr PO.II.370.ZZP-3.35.18
ZT.I.241.158…...18
W dniu …………… 2018 r. w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa - Dyrektorem
Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy pl. Stefana Batorego
4, kod pocztowy 70-207 reprezentowanym przez :
Wojciecha Zdanowicza

-

Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
nazwa firmy : ………………………………… z siedzibą w …………………………,
ul……………………,………….kod pocztowy wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w…………….., …… Wydział Gospodarczy pod
nr KRS ………, reprezentowaną przez:
……………………..

-

……………………………………..

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
Imię i nazwisko………………………,PESEL……….., zam.……………, przedsiębiorcą
pod nazwą……………………, z siedzibą w …………….., zarejestrowanym
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej
reprezentowanym przez :
……………………..

-

……………………………………..

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy
w postępowaniu nr PO.II.370.ZZP-3.35.18 prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017., poz.1579 z późn. zm.) strony zawarły umowę
o następującej treści:
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest:
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1. Dostawa i instalacja fabrycznie nowego (rok prod. 2018) systemu
telekomunikacyjnego wraz z terminalami, przełącznikami sieciowymi oraz
szkoleniem w zakresie obsługi i zarządzania systemem dla potrzeb
Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik
nr 1 oraz zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w formularzu oferty z dnia
………… 2018 r. stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Świadczenie serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych w §4 umowy.
3. Świadczenie przez Wykonawcę 36 miesięcznego wsparcia producenta na
oprogramowanie wraz z dostępem do najnowszych wersji software’u (upgrade)
w przypadku wydania nowej wersji oprogramowania.
§2
Wykonawca oświadcza, że:
1. Określony w § 1 przedmiot umowy odpowiada pod względem jakości
wymaganiom polskich i unijnych norm jakościowych, spełnia normy CE, jest
wolny od wad fizycznych i prawnych oraz jest dopuszczony do obrotu prawnego
na terytorium UE.
2. Jest uprawniony do realizacji przedmiotu umowy i posiada niezbędne kwalifikacje
do jego realizacji.
3. Przedmiot niniejszej umowy będzie przez niego realizowany starannie i przy
poszanowaniu postanowień umownych.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy będzie składał się
wyłącznie z oryginalnych części producenta.
5. Wykonawca oświadcza że dostarczony przedmiot umowy będzie zakupiony
w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski.

§3
1. Przedmiot umowy wymieniony w § 1 Wykonawca dostarczy, zainstaluje na własny
koszt oraz ryzyko do wskazanej w ust. 2 placówki Zamawiającego w terminie
do …………2018 r. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy i zainstaluje do
Urzędu
Morskiego
w Szczecinie:
- Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin – główna centrala,
- Kapitanat Portu Szczecin - ul. Jana z Kolna 9, 71-603 Szczecin,
- Baza Oznakowania Nawigacyjnego Szczecin - ul. Światowida 20, 71-727
Szczecin,
- Baza Oznakowania Nawigacyjnego Świnoujście - ul. Fińska 5, 72-602
Świnoujście,
- Kapitanat Portu Świnoujście - ul. Władysława IV 7, 72-600 Świnoujście,
- Punkt Obserwacyjny Świnoujście - ul. Ku Morzu 1, 72-600 Świnoujście.
3. Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić (minimum 3 dniowe szkolenie po 8
godzin dziennie) wyznaczonych 2 pracowników Zamawiającego w zakresie
obsługi i zarządzania systemem w terminie do 7 dni od zakończonej instalacji
systemu. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego.
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4. Wykonawca, jest zobowiązany powiadomić osobę wymienioną w ust. 8 lub 9
o dacie i godzinie dostawy z trzydniowym wyprzedzeniem.
5. Za dzień wykonania dostawy uważa się dzień dostarczenia Zamawiającemu
całości zamówienia.
6. Przedmiot umowy będzie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu
odbioru końcowego.
7. Protokół odbioru końcowego powinien zawierać w szczególności: miejsce i datę
sporządzenia, wykaz dostarczonego sprzętu, uwagi i zastrzeżenia oraz podpisy
przedstawicieli obydwu stron.
8. Do koordynacji całości spraw związanych z niniejszą Umową Zamawiający
upoważnia
Pana
Rafała
Wołoszuna
tel.
(91)
44-03-380,
e-mail:
rwoloszun@ums.gov.pl.
9. Do koordynacji spraw technicznych związanych z niniejszą umową oraz odbioru
przedmiotu umowy Zamawiający upoważnia: Pana Marka Maćkowiaka tel. (91)
44-03-500, e-mail: mmackowiak@ums.gov.pl oraz Pana Marcina Gruzińskiego tel.
91 44 03 574, email: mgrudzinski@ums.gov.pl.
10. Do przekazania oraz realizacji przedmiotu umowy Wykonawca upoważnia Pana
……………. tel. ……………........, e-mail: ……………………..
§4
1. Wykonawca udziela bezpłatnej 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy
określony w § 1 pkt. 1.
2. Okresy rękojmi na przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 ustala się zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego na 39 miesięcy tj. 3 miesiące ponad okres
gwarancji.
3. Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi
jest Zamawiający.
4. Od dnia przekazania przedmiotu umowy Wykonawca zapewni Zamawiającemu
dostęp do centrum zgłaszania problemów działającym 24 godziny na dobę przez
7 dni w tygodniu
5. Wykonawca wykonuje usługi gwarancyjne (naprawa gwarancyjna) w siedzibie
Zamawiającego przez okres trwania umowy na następujących warunkach:
- przywrócenie funkcjonalności systemu w ciągu 6 godzin od chwili zgłoszenia
awarii dla centrali głównej zainstalowanej w siedzibie Zamawiającego – Plac
Batorego 4, 70 -207 Szczecin,
- przywrócenie funkcjonalności systemu w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia
awarii w pozostałych placówkach Zamawiającego,
- zgłaszanie awarii odbywać się będzie drogą telefoniczną za pomocą telefonu
stacjonarnego lub komórkowego lub mailowo (na adres e-mail wskazany przez
Wykonawcę) przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, a jej przyjęcie
potwierdzone podaniem numeru zgłoszenia
6. Naprawa podzespołów stanowiących nośniki danych odbywać się będą wyłącznie
na terenie siedziby Zamawiającego i pod jego kontrolą.
7. W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu umowy Wykonawca wymieni
wadliwy przedmiot umowy na nowy zgodnie z § 2 ust. 1 o parametrach nie
gorszych od objętego przedmiotem umowy.
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8. Gwarancja nie obejmuje: szkód i strat spowodowanych siłą wyższą, szkód
powstałych w wyniku mechanicznego oddziaływania innego niż wynikającego ze
zwykłego użytkowania przedmiotu umowy.
9. Wykonawca przez cały okres trwania gwarancji zobowiązany będzie do
posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, od odpowiedzialności
za szkody wyrządzone osobom trzecim i niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy. Na sumę gwarancyjną 200 tys. zł
10. Wykonawca zapewni dostęp do oryginalnych części zamiennych przez okres
10 lat od daty dostarczenia przedmiotu umowy.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto
w kwocie ……….. złotych (słownie złotych: ……………………………. …./100)
w tym netto ………. złotych + 23% podatek od towarów i usług VAT, ustaloną na
podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej umowy
2. Zamawiający dokona zapłaty należności określonej w pkt. 1 na podstawie
przedłożonej faktury VAT Wykonawcy, którą Wykonawca wystawi (zgodnie
z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2017,
poz. 1221 z późn. zm.), po dostawie przedmiotu umowy w sposób określony
w § 3 niniejszej umowy.
3. Zamawiający dokona zapłaty przelewem w ciągu 14 dni roboczych od daty
doręczenia faktur VAT.
4. Za datę zapłaty należności uważa się datę dokonania przelewu bankowego przez
Zamawiającego.
§6
1. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)
nr NIP …………….
2. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT
nr NIP PL 8520409053.
3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej
dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT).
4. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego
ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych:
- wadliwym wystawieniem faktury VAT,
- brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego
za wykonaną dostawę,
- różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.
§7
1. Wykonawca wniósł w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie należytego
wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego
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umowy tj. ………….. zł (słownie złotych: ……………………………… 00/100)
w formie ……………… tj. zgodnie z art. 148 ust. 1 pkt ….. ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 1579 z późn.
zmianami).
2. Strony ustalają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwrócone
zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę
przedmiotu umowy i przyjęcia przez Zamawiającego potwierdzonego podpisaniem
protokołu odbioru końcowego.
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ma być bezwarunkowa
i nieodwołalna.
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1
za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy,
b) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto należnego za dany przedmiot
reklamacji zgodnie z formularzem ofertowym za każdy dzień zwłoki
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze bądź w okresie gwarancji lub
rękojmi, liczony od wyznaczonego przez Zamawiającego odpowiedniego do
wagi usterki terminu na usunięcie wad,
c) 10% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1
w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1, z zastrzeżeniem treści
ust.6.
3. W razie zwłoki w wykonaniu dostawy Zamawiający może:
a) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin dostawy z zachowaniem prawa
do kary umownej, określonej w ust. 1 lit. a).
b) odstąpić od umowy i żądać kary umownej wskazanej w ust.1 lit. c) niniejszego
paragrafu.
4. W przypadku poniesienia szkody w zakresie przekraczającym wysokość kar
umownych strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
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§9
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu
stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą wykraczać
poza postanowienia art. 144 ustawy Pzp.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
4. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą
przez właściwy rzeczowo sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

egzemplarzach,

dwa

dla

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 - Oferta wykonawcy z dnia …………. 2018 r.
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