
Wzor umowy Nr ZT-t-241 /26/2/201 7, po-il-379/Zzp-2n 0t/17

UMOWA NA DOSTAWE TOWARoW

zawarla w dniu
Morskiego w Szczecinie
Andrzeja Borowca - Dyrektora Urzgdu ,

s4

Wykonawca zobowiEzany jest powiadomi6 z 2-dniowym wyprzedzeniem osobg wymienionq w ust. 3 o
dokladnym terminie dostawy.
Do koordynacji caloSci spraw zwiqzanych z lililszl umowq Zamawialqcy upowaznia paniq Joannq Duk- lnspektora ds. zaopatrzenia, tet. (gj) 4 403-2sl , fix. (91) 4 944- 69ri. 

- -

Zamawiajqcy upowaznia do odbioru towaru Paniq Teodozjqf omczyk, tel. (91) 4 403-54g.

.. 2017 roku w szczecinie pomigdzy skarbem pahstwa - Dyrektorem Urzqdu
z siedlbq pfv nt, Stefana Batorego 4,70-207 szczecin r"prezentowanym pr.e2,

zwanym w dalszej czgSci umowy Zamawiajqcym,
q

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do KRS)
nazwa firmy : .. 2 siedzibq w
u| """' .kod pocztowy_wpisanq do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzonego przez
sqd Rejonowy w... ... wydzial Gospodaiczy poo nr KRS ... ... ireprez"niowanq pr="i
1) .....
2) ....

dzi alal noS6 gospod a rcz q
lnformacji o DzialalnoSci

zwanEW dalszej czgSci umowy \Arlkonawcq.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajqcego wyboru oferty \Arlkonawcy w postQpowaniu ZT-I-24112612017' PO-ll-379lZzP-21101117, prowadzonym- w trybie zapytania of"rto*"go, zgodnie z
,,Regulaminem udzielanja zam6wieh publicznych" w lJrzgdAe Morskim w Szczeciniel stroni zniar+y
umowe nastgpujqcej treSci:

s1

stawa przez Wykonawcq na rzecz Zamawiajqcego
Zalqczniku nr 1 do umowy.
w6z (transport) oraz wyladunek towaru w miejscu

. z dnia ... , stanowiqcq zalqcznik Nr 2

s2
za,2e oferowany przez niego towar stanowi jego wlasnos6, jest fabrycznie nowy, wolny
prawnych i jest dopuszczony do obrotu prawnego na terenle RP oiaz odpowiada poo
maganiom polskich i unijnych norm jako5ciowyclr.

s3
1. Wykonawca dostarczy na wlasny koszt i ryzyko towar bgdqcy przedmiotem umowy (zgodnie z

4alqcznikiem 1r. 
1 {o umowy) do Magazyn u nr 4 Urzqdu ttltorsiielo w Swinoujsciu, ut. Firiik a 5, rc-aoz

Swinouj6cie, tel. (91) 4403-548. w nieprzekraczalnym terminie do 21dni kalendarzowych od dnia
zawarcta umowy.
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s5

edmiotem umowy.
zqc od daty wydania towaru i jego odbioru przez'umowy.

nego od wad, na sw6j koszt iryzyko, nie p62niej niz
macji.

anl
nej.
neJ'

s6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w kwocie

' ' ' '. netto + .. .. . ... .. podatek od towar6w i usrug VAT (wg. stawki 2g%) =
brutto (slownie:

)
zgodne z ofertqWykonawcy (zalqczniknr 2) z dnia ... .......2011 r.

2.

3.

4.
5.

s7
1. \Af konawca oswiadcza, ze jdst platnikiem podatku od towaru i uslug VAT,

NtP ..........
2. zamawiaiqcy oswiadcza, zejest podatnikiem podatku od towaru i uslug VAT,

NtP 852-040-90-53,

dokumentacji dla potrzeb
e siq do zwrotu na zecz

ystawionej na rzecz Zamawiajqcego za wykonanq

- r6znymidanymi na oryginale i kopii faktury VAT.

s8

Wykonawca zaplaci Zamawialqcem u karq umownE:
a) za zwlokg w dostawie towaru - w wysokosci d,5 % wynagrodzenia umownego brutto za ka2dy dzie(tzwloki,

odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub
mownego brutto za ka2dy dzien zwloki, liczony od

z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy _ w

tytrfl g9:lqpienia od umowy przez WykoHawce z
soko6ci 1 0% wynagrodzenia brutto, z zastrze2eniem

a odszkodowania uzupelniajqcego na zasadach
rywa wartoSci szkody, a tak2e w przypadkach dla

1



4.

5.

se
Ewentualne spory, kt6re mogE wyniknqc na tle wykonania postanowieh umowy bgdq rozstrzygane przezwlaSciwy rzeczowo sqd powszechny w Szczecinie.

s10

wszelkig zmiany lub uzupelnienia umowy moge nastqpi6 w formie pisemnego aneksu do umowy, podrygoremrniewaznoSci

s 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majqzastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

s12

Integ y stanowi4
1. O acznik Nr 1

2.O ,... - Zatqcznik Nr 2.

s13

Umowg niniejszq sporzqdzono w 3 jednobrzmiqcych egzemplarz ach, z przeznaczeniem 2 egzem plarzy dlaZamawiajqcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

zAMAWTAJACY WYKONAWCA

Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc potrqcania kar umown ych z wynagrodzenia naleznegoWykonawcy
W razie istotnej zmiany okoliczno5ci powodujqcej, z lely w interesie publicznym,czego nie moZna bylo przewidziecw chwili 2jwirci moZe odstqpi6 od umowy wterminie 30 dni od powzigcia wiadomo6ci o tych o rzypadku lAfkonawca moze
2qda6, wylqcznie wynagrodzenia naleZnego z tytulu
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