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....... 2017 r. w Szczecinie pomiqdzy Skarbem Pa6stwa - Dyrektorem
zawarta w
Urzqdu Morskiego w Szczecinie z siedzibA- Wzy pl. Batorego 4,70-207 Szczecin
reprezentowanym przezl

- Dyrektora

Andrzeja Borowca

Urzqdu Morskiego w Szczecinie

zwanym w dalszej czgSci umowy Zamawiajqcym
a

(w przypadku przedsiqbiorcy wpisanego do KRS)
. ... ... kod pocztowy wpisanq do Rejestru Przedsiqbiorc6w prowadzonego
Nazwa
przez Sqd Rejonowy
Wydziat Gospodarczy pod nr KRS
. ...,
reprezentowanq przezi
1 )... ...
2).....
(w przypadku przedsiqbiorcy wpisanego do ewidencji dzialalno6ci gospodarczej)
. ... . Przedsiqbiorq prowadzqcym dzialalno6c
zam.
lmiq i nazwisko
gospodarczq pod
zarejestrowanym
siedzibq
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno6ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,

firmy:
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zwanym w dalszej czgSci umowy Wykonawcq
Stosownie do dokonanego p"zezZamawialqcego wyboru oferty Wykonawcy w postqpowaniu
nr 2T)-241145117, PO-ll-379lZZP-21146117 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,
przepisami Regulaminu wewngtrznego udzielania zam6wieh publicznych
zgodnie
w Urzqdzie Morskim w Szczecinie (Zarzqdzenie wewnqtrzne Nr 4 Dyrektora Urzqdu
Morskiego w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2017 r. zpo2niejszymi zmianami), strony zawarly
umowQ o nastqpujqcej treSci:

z

sl

Przedmiotem umowy jest jednorazowa, odplatna dostawa przez Wykonawcg dla potrzeb
Zamawiajqcego fabrycznie nowych siatek leSnych oraz drutu w ilo6ci i asortymencie
okre5lonym w zalqczniku Nr 1 do niniejszej umowy, zwanych dalej ,,towarem".
2 Przedmiot umowy jest tozsamy z ofertq Wykonawcy z
2017 r.,
stanowiqcq zalqcznik Nr 2 do niniejszej umowy.
1

dnia

s2
Wykonawca oSwiadcza, 2e oferowany pzez niego towar stanowi jego wlasnoSc, jest
fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych i jest dopuszczony do obrotu
prawnego na terenie RP oraz odpowiada pod wzglqdem jako6ci wymaganiom polskich
iunijnych norm jako6ciowych, atak2e posiada wymagane certyfikaty.
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1.

2.

Wykonawca zobowiqzany jest dostarczy6 towar, na sw6j koszt i ryzyko, do Obwodu
Ochrony Wybrze2a Miqdzyzdroje, ul. Marii Curie-Sklodowskiej 18, kod pocztowy
72-500 Miqdzyzdroje, tel. 91 32 80 119lub 605686 053, w nieprzekraczalnym terminie
21 dni od dnia zawarcia umowy.
Wykonawca zobowiqzany jest powiadomic z 2-dniowym wyprzedzeniem osobq
wymienionq w ust. 3 o doktadnym terminie dostawy.

Wffi

z

odbiorem towaru Zamawiajqcy upowaznia
lnspektora ds. Zaopatrzenia Pana Piotra Gtowq, tel. (91) 44 03 565 , fax, (91) 43 44 698,
email: pglowa@ums.gov, pl

3, Do koordynacji calo6ci spraw zwiqzanych
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1, Wykonawca udziela gwarancji nale2ytejjako6ci na towar.

2, Okres gwarancji ustala sig na 10 lat, liczqc od daty odbioru towaru.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS6 z tytulu gwarancji za wady (w tym wady ukryte)
okresie eksploatacji towaru, zmniejszajqce jego warto66 uzytkowq
ujawnione
i estetycznq.
4, Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczen z tytuNu gwarancji rqkojmi jest
Zamawiajqcy.
5. Utrata roszczeh z tytulu wad nie nastqpuje pomimo uplywu terminu gwarancji, jezeli
Wykonawca wadq podstgpnie zatail.
razie stwierdzenia wad jakoSciowych lub ilo6ciowych dostarczonego towaru
6.
Zamawiajqcy zglosi reklamacjq Wykonawcy. Wykonawca zobowiqzany jest rozpatrzyc
reklamacjq i wykonac swoje obowi4zki wynikajqce ze zgloszenia, w terminie 7 dni od daty
otrzymania reklamacji, Bezskuteczny uplyw w/w terminu bgdzie traktowany przez strony
jako uznanie reklamacji przez Wykonawcq.
7. Wykonawca zobowiqzany jest do odebrania od Zamawiajqcego wadliwego towaru
i dostarczenia towaru wolnego od wad, na swoj koszt i ryzyko.
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Za wykonanie przed m iotu u mowy, Wykonawca otrzyma lqcznqcenQ w kwocie: ... . . . . . . .. zl
netto
. podatek od towar6w i uslug VAT (wg stawki 23%) = ... ... zl brutto (slownie
. ,.. .,) ustalone na podstawie oferty
Wykonawcy z
.. .. r,, stanowiqcej zalqcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Zamawiajqcy dokona zaplaty nale2no6ci okre5lonej w ust. 1 na podstawie faktury VAT,
kt6rq Wykonawca wystawi zgodnie z Ustawq z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towar6w i uslug ( Dz. U. z 2016 r, poz. 710 z po2niejszymi zmianami), po wydaniu
towaru w sposob okre6lony w S 3 niniejszej umowy.
Zaplata naleznoSci nastqpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze,
w terminie 14 dni od daty dorqczenia Zamawiajqcemu faktury VAT.
Za datq zaplaly nale2no5ci uwa2a siq datq dokonania przelewu bankowego przez
Zamawiajqcego.
Za zwlokq w zaplacie nale2no6ci wynikajqcej z faktury Wykonawca jest uprawniony do
2qdania od Zamawiajqcego odsetek w wysokoSci ustawowej.
Do podpisania faktury ze strony Zamawiajqcego upowazniony jest Kierownik Obwodu
Ochrony Wybrze2a Miqdzyzdroje Pan Andrzej Staszewski.
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zlotych:
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1.

Wykonawca o6wiadcza, 2e jest podatnikiem podatku od towar6w i uslug VAT,

NIP

.

jest podatnikiem podatku od towar6w i uslug VAT.
NtP 852-04-09-053
Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytulu prowadzenia niewtaSciwej

2. Zamawiajqcy o5wiadcza, ze

J.

dokumentacji dla potrzeb podatku od towar6w i uslug (VAT).
4. W szczegolno6ci Wykonawca zobowiq.zuje siq do zwrotu na rzecz Zamawiajqcego
ewentua nych strat ( sa n kcj i pod atkowych ) spowodowanych
- wadliwym wystawieniem faktury VAT,
- brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiajqcego
za wykonanq dostawg,
- roZnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.
I
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n aw ca zaplaci Zamawiajqce m u ka rq u m own E.
a) za zwlokg w dostawie towaru - w wysoko5ci 0,5 % ceny umownej brutto naleznego
za lowar, co do ktorego Wykonawca pozostaje w zwloce, za ka2dy dziefi zwloki,
b) za zwlokq w usuniqciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rqkojmi - w wysoko6ci 0,5 % ceny umownej brutto naleznego za towar,
co do ktorego Wykonawca pozostaje w zwloce w usuniqciu wad, za ka2dy dzien
zwloki, liczony od uplywu terminu wyznaczonego na ich usuniqcie,
c) za odstqpienie od umowy pzez Zamawiajqcego z przyczyn, za kt6re
odpowiedzialnoS6 ponosi Wykonawca - w wysokoSci 10 % ceny umownej brutto,
okt6rej mowaw$5ust.1
2. Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy karg umownE z tytulu odstqpienia od umowy przez
Wykonawcq z przyczyn za ktore odpowiedzialnoSd ponosi Zamawiajqcy - w wysokoSci
10% ceny umownej brutto o ktorej mowa $ 5 ust. 1 zzastrze2eniem ust.5.
3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajqcego na
zasadach og6lnych, o ile wartoll zaslrzeZonych kar nie pokrywa warto5ci szkody,
atak2e w przypadkach dla ktorych kar umownych nie zastrze2ono.
4. Zamawiajqcy zaslrzega sobie mozliwo6d potrqcania kar umownych z wynagrodzenia
1

. Wyko

naleznego Wykonawcy.

5, W razie istotnej zmiany okoliczno6ci powodujqcej, ze wykonanie umowy nie

le?y

w interesie publicznym, czego nie moZna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajqcy moZe odstqpi6 od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo6ci o tych
okoliczno6ciach. W takim przypadku Wykonawca mo2e 2qdac wylqcznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czg5ci umowy.
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Ewentualne spory, kt6re mogjq wyniknqc na tle wykonania postanowieh umowy bqdq
rozstrzygane przez wlaSciwy zeczowo Sqd Powszechny w Szczecinie,

se
Wszelkie zmiany

lub uzupelnienia umowy wymagajq formy pisemnej, pod

rygorem

niewaznoSci.
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W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majq zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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.Umowg niniejszq sporzqdzono w 3 jednobrzmiqcych egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze
dla Zamawiaj qcego, 1 egzem pla rz dla Wykonawcy.
2, lntegralnq czg56 niniejszej umowy stanowiq zalqczniki:
1) Opis przedmiotu Umowy - zalqcznik Nr 1,
2) Oferta Wykonawcy z
. ... r. - zalqcznik Nr 2
1

dnia

zAMAWTAJACY

WYKONAWCA

Zalqcznik Nr 1
-l-241|45|4117,
PO-\I-37IIZZP-21146117
do wzoru umowy Nr Zf

Opis przedmiotu umowy

Przedmiotem umowy jest:
Dostawa siatek le6nych oraz drutu dla potrzeb Urzqdu Morskiego
i asortymencie wyszczeg6lnionym w tabeli poniZej:

l.p.
1

2.

3

J.

4
R

b

Nazwa i opis przedmiotu

Siatka leSna 200/25/15 ASM
oczka od dotu : 1 6x(5xl 5), 3x( 1 Oxl 5), 2x(1 5x15), 3x(20x1 5)
druty brzegowe 2,5mm +l-0,12mm I wytrzymalo6c 1 150 MPa
druty poziome 2,0mm +/-0,09mm I wytrzymafo6c 1 150 MPa
druty pionowe 2,0mm +/-0,09mm lwytrzymalo66 400-450 MPa
qramatura cvnku min. 210mqlm2
Siatka fe6na 150113115 ASM
oczka od dolu : 8x( 1 Oxl 5); 2x( 1 Sxl 5); 2x(20x1 5)
druty brzegowe 2,5mm +l-0,12mm I wytrzymalo66 1 150 MPa
druty poziome 2,0mm +/-0,09mm lwytrzymaloS6 1150 MPa
druty pionowe 2,0mm +/-0,09mm lwytrzymalo56 400-450 MPa
qramatura cvnku min. 210mqlm2
Siatka fe6na 1251131'15 ASM
oczka od dolu: 1 1x(1 Oxl 5); 1x(1 5x15);
druty brzegowe 2,5mm +l-0,12mm I wytrzymaloSc 1 150 MPa
druty poziome 2,0mm +/-0,09mm I wytrzymaloS6 1 '150 MPa
druty pionowe 2,0mm +/-0,09mm lwylrzymaloSc 400-450 MPa
qramatura cvnku min. 210mqlm'

Drutocvnkowanv@4mm
DrutocvnkowanvA3mm
DrutocvnkowanvA2mm
Drut wiazalkowy @ 1,8 mm

w Szczecinie, w
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