
Wzór umowy  
dot. post. PO-II-379/ZZP-2/223/15 (ZT-I-241/194/2/15) 

 
 
 
W dniu …….. grudnia 2015 r. w  Szczecinie  pomiędzy  Skarbem Państwa - 
Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie  z siedzibą w Szczecinie przy pl. 
Batorego 4, kod pocztowy 70-207  reprezentowanym przez : 

 

Andrzeja Borowca  - 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-379/ZZP-2/223/15 prowadzonym w trybie zapytania 
ofertowego, zgodnie z przepisami Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień 
publicznych w Urzędzie Morskim w Szczecinie (Zarządzenie wewnętrzne nr 19 
Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, z dnia 20 grudnia 2013 r.), strony zawarły 
umowę o następującej treści: 

 
 

 



 

 

§ 1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest: 
1) Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 

dla potrzeb Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 1 oraz zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w 
formularzu oferty z dnia ….. października 2015 r. stanowiącym załącznik nr 2 do 
niniejszej umowy.  

2) Świadczenie serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych w §4 umowy. 
3) Świadczenie na rzecz Zamawiającego konsultacji w przypadku problemów z 

dostarczonym sprzętem lub oprogramowaniem bez obowiązku zapłaty przez 
Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia. 

 
 
 

§ 2 
Wykonawca oświadcza, że: 
1. Określony w § 1 przedmiot umowy odpowiada pod względem jakości 

wymaganiom polskich i unijnych norm jakościowych,  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. 

 
§ 3 

 
1. Przedmiot umowy wymieniony w § 1 Wykonawca dostarczy na własny koszt oraz 

ryzyko do wskazanej w ust. 2 placówki Zamawiającego  do 23 grudnia 2015 r. 
2. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy do Urzędu Morskiego w Szczecinie –  

Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin. 
3. Wykonawca, jest zobowiązany powiadomić osobę wymienioną w ust. 5 lub 6 o 

dacie i godzinie dostawy z odpowiednim wyprzedzeniem. 
4. Za dzień wykonania dostawy uważa się dzień dostarczenia Zamawiającemu 

całości zamówienia. 
5. Do koordynacji całości spraw związanych z niniejszą Umową Zamawiający 

upoważnia Pana Rafała Wołoszuna tel. (91) 44-03-380, e-mail: 
rwoloszun@ums.gov.pl. 

6. Do odbioru przedmiotu umowy Zamawiający upoważnia Pana Pawła Szarego  tel. 
(091) 44-03-517, e-mail: pszary@ums.gov.pl  oraz Pana Mirosława Kopiczko tel. 
91 44-03-517, e-mail: mkopiczko@ums.gov.pl/ 

 
 

§ 4 
 

1. Wykonawca udziela bezpłatnej gwarancji na przedmiot umowy określony w § 1 
pkt. 1, na następujące okresy: 
a) Komputery stacjonarne      – …. miesięcy, 



b) Dysk zewn. Samsung M3 Portable 2TB   – …. miesięcy, 
c) Napęd Samsung SE-208 GB    – …. miesięcy, 
d) Mysz Logitech m335     – …. miesięcy, 
e) Monitor BenQ 21,5” LED GW2270   – …. miesięcy, 
f) Switch CISCO SG300-52     – …. miesięcy, 
g) Laptop Lenovo E50-80     – …. miesięcy, 
h) Ultrabook Toshiba Z30-A-189    – …. miesięcy, 
i) Drukarka HL-L8250CDN     – …. miesięcy, 
j) Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-J5720DW – …. miesięcy, 

 
2. Okresy rękojmi na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ustala się: 

a) Komputery stacjonarne  – ….. miesięcy tj. 3 miesiące ponad okres gwarancji, 
b) Dysk zewn. Samsung M3 Portable 2TB – ….. miesięcy tj. 3 miesiące ponad okres 

gwarancji, 
c) Napęd Samsung SE-208 GB – ….. miesięcy tj. 3 miesiące ponad okres 

gwarancji, 
d) Mysz Logitech m335– ….. miesięcy tj. 3 miesiące ponad okres gwarancji, 
e) Monitor BenQ 21,5” LED GW2270– ….. miesięcy tj. 3 miesiące ponad okres 

gwarancji, 
f) Switch CISCO SG300-52 – ….. miesięcy tj. 3 miesiące ponad okres gwarancji, 
g) Laptop Lenovo E50-80 – ….. miesięcy tj. 3 miesiące ponad okres gwarancji, 
h) Ultrabook Toshiba Z30-A-189– ….. miesięcy tj. 3 miesiące ponad okres 

gwarancji, 
i) Drukarka HL-L8250CDN – ….. miesięcy tj. 3 miesiące ponad okres gwarancji, 
j) Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-J5720DW – ….. miesięcy tj. 3 

miesiące ponad okres gwarancji, 
3. Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi 

jest Zamawiający. 
4. Wykonawca wykonuje usługi gwarancyjne (naprawa gwarancyjna) w siedzibie 

Zamawiającego. 
5. W przypadku niemożliwości wykonania naprawy gwarancyjnej w siedzibie 

Zamawiającego strony dopuszczają możliwość jej wykonania w siedzibie 
Wykonawcy. W takim przypadku koszt i ryzyko odbioru i zdania reklamowanego 
przedmiotu jak również ryzyko jego przypadkowej utraty obciążają Wykonawcę. 

6. W przypadku przekazania Wykonawcy przedmiotu umowy do naprawy 
gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca do chwili oddania 
przedmiotu umowy po naprawie ponosi pełną odpowiedzialność za 
zabezpieczenie danych i oprogramowania oraz za ich przypadkową utratę. 

7. Gwarancja nie obejmuje: szkód i strat spowodowanych siłą wyższą, szkód 
powstałych w wyniku mechanicznego oddziaływania. 

 
 

 
§ 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 2011 Nr 177, 
poz. 1054 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 zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  
a) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 6 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   terminu  na 
usunięcie wad,  

c) 10% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 6 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 § 6 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 istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach.  W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
 

§ 8 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

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. 
 
 
 

§ 9 
 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 
 
Załączniki: 
 
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 
Załącznik nr 2 - Oferta wykonawcy  z dnia …… grudnia 2015 r. 
 
 
Zamawiający:       Wykonawca: 
 


