
Wzor umowy

Nr ZT-l-241 /1 1 9/2/201 7. PO-l \-379/ZZP-2/1 72/1 7

zawart.a w dniu w Szczecinie pomigdzy Skarbem Paistwa - Dyrektorem
Urzgdu Morskiego w Szczecinie z siedzibq przy placu Stefana Batorego 4,70-207
Szczecin reprezentowanym przez:

Andrzeja Borowca - Dyrektora Urzgdu ,

zwanym w dalszej czqSci umowy Zamawiajqcym,
a
(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do KRS)
nazwa firmy :... ... . .. z siedzibq w...
ul. kod pocztowy. wpisanq do Rejestru

WydzialPrzedsiqbiorcow prowadzonego przez Sqd Rejonowy w ., ... ...
Gospodarczy pod nr KRS .,,,., reprezentowanq przez'.
1) ..
2) ....
( w przypadku przedsiqbiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i lnformacji o
DzialalnoSci Gospodarczej) lmiq inazwisko...... zam. .......,
przedsiqbiorcq prowadzqcym dzialalnoSc gospodarczq pod
nazwq. .............., z siedzibq w zarejestrowanym w
Centralnej Ewidencji i lnformacji o DzialalnoSci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej,

zwanym w dalszej czqSci umowy Wykonawcq.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajqcego wyboru oferty Wykonawcy w
postqpowaniu ZT-l-241111912017, PO-l|-379/ZZP-21172117 prowadzonym w trybie
zapylania ofertowego, zgodnie z ,,Regulaminem udzielania zamowien publicznych"
w Urzqdzie Morskim w Szczecinie, strony zawarly umowq nastgpujqcej treSci:
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1. Pzedmiotem umowy jest sukcesyryvna, odplatna dostawa materiat6w biurowych
przez Wykonawcq dla potrzeb Zamawiajqcego, zwanych dalej materiatami,
okre6lonych w opisie przedmiotu umowy, stanowiqcym zalqcznik nr 1 do niniejszej
umowy.

2. Przedmiot umowy jest tozsamy z zobowiqzaniem Wykonawcy zawartym w ofercie
Wykonawcy z dnia.. stanowiqcej zalqcznik Nr 2 do niniejszej
umowy.

s2
Wykonawca oSwiadcza, 2e oferowane pzez niego materialy, okreSlone w $ I
niniejszej umowy stanowiq jego wtasno56, odpowiadajq pod wzglgdem jako6;ci
wymaganiom polskich i unijnych norm jakoSciowych, posiadajq wymagane
Swiadectwa kwalifikacyjne isq dopuszczone do obrotu prawnego w Polsce.
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1. Wykonawca dostarczy materialy na wlasny koszt i ryzyko do siedziby

Zamawiajqcego.
Miejsce dostawy : Magazyn Nr 1 UMS, Plac Stefana Batorego 4, 70-207
Szczecin, w dni robocze, (w godz. 7'.30-14:00).

2. Umowa zostaje zawarla na okres od dnia jej podpisania do dnia 30 listopada
2017 roku.

3. Materialy zostanq dostarczone w dw6ch partiach, okre6lonych w zalqczniku nr 1

do niniejszej umowy w nastgpujqcych terminach:
I dostawa - w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,
ll dostawa - w terminie ustalonym przez Zamawiajqcego, przekazanym
Wykonawcy w formie pisemnejzwyprzedzeniem minimum 7 dni kalendazowych.

4. Zakres dostaw zgodnie z formularzem ofertowym.
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1. Wykonawca zobowiqzany jest powiadomid z odpowiednim
wymienionq w ust. 2 o dacie i godzinie dostawy.

2. Do koordynacji catoSci spraw zwiqzanych z niniejszq
upowaznia Paniq Julitg Sztapinskq, tel.( 91) 4 403-428,
e-mail: jszlapinska@ums.gov. pl

3. Do odbioru przedmiotu umowy Zamawiaiqcy upowaZnia
Kierownika Magazynu Nr 1, tel. (91) 4 403-430.

wyprzedzeniem osobg

umowE Zamawiajqcy

Pana Jerzego Bialka,
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1. Strony postanawiajq, 2e za wykonanie przedmiotu umowy ZamawiaiEcy zaplaci

Wykonawcy kwotq. PLN netto + ..., .. PLN podatek
od towarow i uslug VAT (wg. stawki 23%) PLN brutto
(slownie: ...........)
okre6lonq na podstawie oferty Wykonawcy z dnia stanowiqcej
zalqcznik Nr 2 do niniejszej umowy.

2. Ceny jednostkowe za materialy okre6lone sq w ofercie . .. . . . . .. do niniejszej umowy
(Zal. Nr 2). Ceny te sq niezmienne przez caly okres obowiqzywania niniejszej
umowy,

3. Strony postanawiajq, 2e rozliczenia za dostarczone materiaty odbywa6 siq bgdq
na podstawie faktur czg6ciowych VAT, kt6re Wykonawca wystawi zgodnie z
ustawq z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (Dz. U. z 2016 r.

poz.710 z po2niejszymi zmianami), po kazdej dostawie towaru.
4. Zaplata naleznoSci nastqpi przelewem, h? konto Wykonawcy podane na

fakturach, w terminie 14 dni od daty dorgczeniaZamawiajqcemu faktury VAT.
5. Za datq zaplaty naleZno6ci uwaza siq datq dokonania pzelewu bankowego przez

Zamawiajqcego.
6. Za zwtokg w zaplacie nalezno5ci wynikajqcej z faktury, Wykonawca jest

uprawniony do zqdania od Zamawiajqcego odsetek w wysoko6ci ustawowej.
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1. Wykonawca oSwia dcza, ze jest ptatnikiem podatku od towaru i ustug vAT,

NIP ,

2. Zamawiajqcy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaru i ustug vAT'

NIP 852-040-90-53.
3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytutu prowadzenia niewlaSciwej

dokumentacji dla potrzeb podatku od towar6w i uslug vAT' W szczeg6lnosci
na rzecz Zamawiaiqcego ewentualnych
ch:

aktury VAT wYstawionej na tzecz

Zamawiaiqcego za wykonanq dostawq
- roznymi Odnymi na oryginale i kopii faktury VAT'
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1. Wykonawca zaPlaci umowne:

a) za zwlokq w dos wysokosci 0,5 % ceny umownej brutto

naleZnej za danq ien zwloki'
wiajqcego zprzyazyn lezqcych po stronie

umownej brutto okre6lonejw S 5 ust' 1,

i ii'.:l i : r:#: j il'lY,: "':'' :i' u
za Przedmiot reklamacji za ka inu

wyznaczonego na usuniqcie wad'
2. Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy karq

z przy czyn zalehny ch od Za mawi ajqceg

,to*nago brutto z zastrze2eniem 1 len

okos6 kar umownYch lub
kar umownYch, Stronom
ogolnych okre5lonYch w

o do: odszkodowania uzupetniajqcego lub

odszkodowania pokrywajqcego cato56 szkody'

4. Zamawiajqcy jest iprawniony do potrqcenia naliczonych kar umownych z

wyn"grod )enii przystugujqcego Wykonawcy za wykonanie umowy.
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zamawiajqcy moZe odstqpic od umowy z przyczyn lezqcych po stronie wykonawcy w

szczegolno5ci w PrzYPadku:
a) iienalezytego wykonania postanowieri niniejszej umowy,

b) dostarczeni-a przezWykonawca materialow innych niz okre5lone w Zalqczniku

nr 1 do niniejszej umowy,
c) zwfoki w dostawie przekraczaiqcei 14 dni'

se

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci Zamawiajqcemu na dostarczone materialy'

2, Okres gwarancji ,rt6l" sig na 12 miesigcy od daty odbioru lnaterialow przez

Zamawiaiqcego.

( W-r3



3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos6 z tytutu gwarancji za wady ukryte oraz
wynikte w okresie uZytkowania dostarczonych materiat6w zmniejszajqce ich
wado56 uzytkowq i estetycznq.

4. W razie stwierdzenia wad jakoSciowych dostarczonych materialow bqdz brak6w
ilo6ciowych Zamawiajqcy zglosi reklamacjg do Wykonawcy. Wykonawca
zobowiqzany jest rozpatrzy1, reklamacjq w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i

zawiadomi6 pisemnie Zamawiajqcego o jej uznaniu lub odrzuceniu z podaniem
uzasadnienia. Nieudzielenie odpowiedzi na zgfoszonq reklamacjq w ciqgu 14 dni
kalendarzowych, liczqc od daty jej otrzymania, uwaZane bgdzie przez Strony za
uzna n ie reklamacji przez Wykonawcq,

5. Zalatwienie reklamacji nastgpowac bqdzie poprzez wymiang towaru wadliwego
na wolny od wad, na koszt Wykonawcy, w terminie 14 dni,liczqc od daty uznania
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Ewentualne spory, kt6re mogq wyniknqc na tle wykonania postanowieri umowy, bQdq
rozslrzygane przez wla6ciwy rzeczowo sqd powszechny w Szczecinie.
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Wszelkie zmiany lub uzupelnienia do niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej
pod rygorem niewaznoSci.
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W sprawach nie uregulo.wanych niniejszq umowE majq zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
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lntegralnq czq|c niniejszej umowy stanowiq:
1. Opis przedmiotu umowy - Zalqcznik Nr 1

2. Oferta Wykonawcy z dnia. ZatqcznikNr 2.
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Umowq niniejszq sporzqdzono w 3
z pzeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiajqcego i 1

ZAMAWTAJACY

jednobrzmiqcych egzemplazach,
egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

K,rezlnwski
/1-

aops


