
WZOR UMOWY Nr ZT-l-241116612t15

zawarta w dniu ..r. w Szczecinie pomiqdzy Skarbem Pahstwa - Dyrektorem Urzgdu Morskiego
w Szczecinie z siedzibq przy pl. Batorego 4,70-207 Szczecin
reprezentow any m ptzez:

Andrzeja Borowca - Dyrektora Urzgdu Morskiego w Szczecinie

zwanym w dalszej czgSci umowy Zamawiajqcym
4... ... .

wpisanym do:
Krajowego Rejestiu Sqdowego pod numerem KRS ... / wpisanym do Centralnej Ewidencji
i lnformacji o DzialalnoSci Gospodarczej ...

reprezentowanym przez

zwanym w dalszej czgSci umowy Wykonawc4.

Stosownie do dokonanego pzez Zamawialqcego wyboru oferty Wykonawcy w postqpowaniu nr ZT-I-
2411166115 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z przepisami Regulaminu wewngtrznego
udzielania zam6wieh publicznych w Urzqdzie Morskim w Szczecinie (Zarzqdzenie wewnqtrzne Nr'13
Dyrektora Urzqdu Morskiego W Szczecinie, z dnia 8 sierpnia 2007 r. zezm.), strony zawarly umowe
o nastgpujqcejtre5ci:
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1. Przedmiotem Umowy jest jednorazowa, odplatna dostawa przez Wykonawce dla potrzeb Zamawiajqcego
fabrycznie nowego stacjonarnego agregatu prqdotw6rczego firmy FOGO FP 80 ASCG, zgodnie
z opisem przedmiotu umowy, stanowiqcym zatqcznik Nr 1 do niniejszej umowy, zwanego dalej
agregatem.

2. Przedmiot Umowy jest toZsamy z ofertqWykonawcy Nr ...... z dnia......r., stanowiqcq zalqcznik Nr 2 do
nrnrejSzeJ umowy.
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Wykonawca o5wiadcza, Ze oferowany pvez niego agregat stanowi jego wlasnoSc, jest kompletny
i fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych ijest dopuszczony do obrotu prawnego na terenie
RP oraz odpowiada pod wzglqdem jakoSci wymaganiom polskich i unijnych norm jakoSciowych, a tak2e
posiada wymagane certyfikaty.
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1. Wykonawca zobowiqzany jest dostarczyc agregat do Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w SwinoujSciu
przy ul. Firiskiej 5, tel. 91 44 03 513, na sw6j koszt i ryzyko, w nieprzekraczalnym terminie do 9 tygodni
od dnia podpisania umowy.

2.Agregat zostanie wydany Zamawilqcemu po pierwszym podlqczeniu, uruchomieniu oraz przeszkoleniu
wskazanych przezZamawiajqcego pracownikow w zakresie prawidtowej obstugi agregatu, na podstawie
protokolu odbioru, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli stron, ktory stanowi6 bgdzie
podstawq do wystawienia faktury VAT.

3.Wraz z agregatem Wykonawca dostarczy Zamawilqcemu Dokumentacjg Techniczno-Ruchowq (DTR)
wrazz instrukcjqobslugi (w jqzyku polskim).

4. Wykonawca zobowiqzany jest powiadomic z 2-dniowym wyprzedzeniem osobq wymienionq w ust. 5 i

ust.6 o dokladnym terminie dostawy.
5. Do koordynacji caloSci spraw zwiqzanych z niniejszq Umowq Zamawiajqcy upowaZnia Inspektora ds.

Zaopatrzenia PaniE Julitg Szlapifskq, tel. 91 44 03 428 , fax. 91 43 44 698, email:
iszlapinska@ums.qov.pl

6. Do odbioru agregatu i koordynacji czynnoSci odbiorowych Zamawilqcy upowaZnia Kierownika Oddzialu
Elektrycznego SwinoujScie, tel. 9144 03 544 e-mail: epasik@ums.qov.pl
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1 .wykonawca udziela zamawiajqcem u gwarancj i nalezytej jakosci na agregat.
2.Okres gwarancji ustala siq na 12 miesiqcy dla pracy ciqglej agregatu tu6 OO miesigcy dla pracy awaryjnej

agregatu, liczqc od daty odbioru towaru.
3'W.zwiqzku zwyznacz-onym okresem gwarancji strony ustalajq, ze okres rqkojmi rczszerza siq na .15

miesigcy dla pracy ciqglej agregatu prqdotworcz( cy awaryjnej agregatuprqdotw6rcz 
n-cji

! lrzegtqdY 9 tirmq FoGo.S.wYkonawca ady wynikle w okresieeksploatacji zyit<owq.
6.Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeh z tytulu gwarancji i rgkojmijest Zamawiilqcy
7 'utrata roszczefi z tytulu wad nie nastqpuje pomimo uplywu terminu gwaianili, jezeli Wykonawca waog

podstgpnie zatail.
8'Jezeli w trakcie cjdbioru stwierdzona zostanie wada towaru, Zamawifie;cy moZe odm6wic jego odbioru,

a Wykonawca zobowiqzany bgdzie, w zaleZnoSci
przedmiotu umowy na wolny od wad, w terminie
czym termin ten nie moze byc dlu2szy ni2 14 d
stwierdzeniu wady, bEdZ do usuniqcia wady
protokolarnie'p"zez strony umowy, przy czym te
dnia poinformowania Wykonawcy o stwierdzeniu

9'Zasady okre5lone w ust. 7 maiq odpowiednie zastosowanie w przypadku ujawnienia wad towaru
w okresie rgkojmi lub gwarancji.

lO.wykonawca zobowiqzany jest do odebrania od zamawiajqcego wadliwego towaru idostarczenia
wolnego od wad, na sw6j koszt i ryzyko.

1'l.Wydanie przedmiotu umowy zostanie. stwierdzone protokolem odbioru, podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli obu stron niniejszej Umowy.
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l.Zawykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzymalqcznie wynagrodzenie w kwocre:
.-.'-'zN netto + ..zN podatek od towar6w i uslug VAT (wg stawki 23%l=
......2t brutto (slownie zlotych:.,... .............1

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy Nr...... 2dnia................r. stanowiqcej zalqcznikNr2 do
niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie okre6lone-w ust. I obejmuje wszystkie koszty zwiqzane z wykonaniem przedmiotu
umowyokt6rymmowa wSi.

3.Zamawiajqcy dokona zaplaty naleznoSci okreSlonej w ust 1 jednorazowo na podstawie faktury VAT, kt6r4
Wykonawcawystawi.zgodniezUstawqzdniall.o3.2Oo4r.opodatkuodtowar6wiustug((Dz.U.2201j"
r. Nr 177 , poz. 1054),), po wydaniu towaru w spos6b okreslony w g 3 niniejszej umowy.

4'Zaplata naleznoSci nastqpi przelewem na konto Wykonawcy podine na tat<turze w terminie .14 dni od
da

S.Za nia nrzalar",,r hanL^,",^^^ a--^- a^
6.Za nia przelewu bankowego przezZamawiajqcego.

Za faktury Wykonawca jest uprawniony do zqdania od
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l.wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towar6w i uslug VAT.
Nr NlP...

2'zamayialqcv oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towar6w i uslug VAT.
Nr NIP 852-04-09-053

3.Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytulu prowadzenia niewlasciwej dokumentacji dla potrzeb
podatku od towarow iuslug (VAT) stosownie do zapis6ww Rozporzqdzeniu Ministra Finans6w z'dnia2g
marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niekt6rym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku,
wystawiania faktur,. sposobu ich przechowywania oraz listy towar6w i uslug, O-o t<tOrycfr di" r"iA
zastosowania zwolnienia od podatku od towar6w i us{ug (Dz.U. Nr 6g, poz.36o)

4.w szczeg6lnosci wykonawca zobowiqzuje sig do zwrotu na rzeczzamawialqcego
ewentualnych strat (sa n kcj i podatkowych ) spowodowanych :

- wadliwym wystawieniem faktury VAT,
- brakiem u wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzeczzamawiajqcego
za wykonanq dostawg,

- ro2nymi danymi na oryginate i kopii faktury VAT
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'1 . Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu karq umownA:
a) za zwlokq w dostawie towaru - w wysokoSci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kaZdy

dzieh zwloki,
b) zazwlokq w usuniqciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji

lub rqkojmi - w wysoko5ci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kaZdy dzien zwloki,
liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad.

c) za odstqcienie od umowy przezZamawiajqcego zprzyczyn, za kt6re odpowiedzialnoS6 ponosi
Wykonawca - w wysoko5ci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

2.Zamawialqcy zaplaci Wykonawcy karq umownq z tytulu odstqpienia od umowy przez WykonawcQ
z przyczyn za ktore odpowiedzialnoSd ponosi Zamawilqcy - w wysokoSci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, zzastrze2eniem ust. 5.

3.ZamawiajEcy z'astrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj4cego na zasadach
og6lnych, o ile warto5c zastrze2onych kar nie pokrywa wartoSci szkody, a takle w przypadkach dla
ktorych kar umownych nie zastrzeZono.

 .Zamawiajqcy zaslrzega sobie mozliwoSd potrqcania kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

5.W razie istotnej zmiany okolicznoSci powodujEcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie moZna byto przewidziec w chwili zawarcia umowy, Zamawilqcy mo2e odstqpid od Umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo6ci o tych okoliczno5ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
Zqdac wylEcznie wynagrodzenia naleZnego z tytulu wykonania czgSci umowy.
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Ewentualne spory, ktore mogq wyniknq6 na tle wykonania postanowieh niniejszej umowy bgdq.
rozstrzygane przez wtaSciwy rzeczowo Sqd Powszechny w Szczecinie.

se

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia umowy wymagaj4 formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem
niewa2noSci.
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W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie maj4zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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l.Umowq niniejszq sporzqdzono w 3 jednobrzmiqcych egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla
Zamawiajqcego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

2. I nte g ra I n q czg5c n i n iej szej u m owy sta n owiq zalqcznikr.
Opis przedmiotu Umowy - zalqcznik Nr I
Oferta Wykonawcy Nr ... ... z dnia - zalqcznik Nr 2

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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