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UMOWA NA DOSTAWE MEBLI

W dniu . 2017 r. w Szczecinie pomiqdzy Skarbem Pafistwa - Dyrektorem
Urzgdu Morskiego w Szczecinie z siedzibq przy pl. Stefana Batorego 4, 70-207
Szczecin reprezentowanym ptzezl

Andrzeja Borowca - Dyrektora Urzqdu Morskiego w Szczecinie,

zwanym w dalszej czq5ci umowy ZamawialEcym,
a:
(w przypadku przedsiqbiorcy wpisanego do KRS)
nazwa firmy:

.....kod pocztowy wpisanq do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzonego przez
Sqd Rejonowy w...............,., Wydzial Gospodarczy pod nr KRS
reprezentowanq przez'.
1). ,,
2) ... .

zwanqw dalszej czg6ci umowy Wykonawc4
(w przypadku przedsiqbiorcy wpisanego do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej)
lmiq i nazwisko. ......, zam ....., przedsiqbiorcq pod
nazwq. ............, z siedzibq w..... zarejestrowanym w Centralnej
Ewidencji i lnformacji o DzialalnoSci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej,
w wyniku przeprowadzonego postqpowania o zamowienie publiczne Nr ZT-l-
24118812017; PO-ll-379|ZZP-|1190117, w trybie zapytania ofedowego, zgodnie z
,,Regulaminem udzielania zamowiefi publicznych" Urzqdu Morskiego w Szczecinie,
zostala zawarla umowa o nastqpujqcej tresci:

s1
Przedmiotem umowy jest odplatna dostawa pzez Wykonawcq fabrycznie nowych
mebli biurowych wraz z montazem dla potrzeb Zamawiajqcego, okre6lonych w
opisie przedmiotu umowy, stanowiqcym zalqcznik Nr 1 do niniejszej umowy,
zwanych dalej meblami.
Przedmiot umowy jest toZsamy z zobowiqzaniem Wykonawcy zawartym w
ofercie z dnia.,,......., stanowiqcejzalqcznik Nr2 do niniejszej umowy.

s2
Wykonawca o6wiadcza, 2e oferowane przez niego meble, o ktorych mowa w S 1

niniejszej umowy, stanowiq jego wfasnoSd, sE wolne od wszelkich wad
fizycznych i prawnych oraz dopuszczone sq do obrotu na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
Wykonawca o6wiadcza, ze oferowane przez niego meble odpowiadajq pod
wzglqdem jako6ci wymaganiom polskich i unijnych norm jakoSciowych i posiadajq
wymagane certyfikaty.
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s3
Meble o ktorych mowa w S 1 niniejszej umowy, wyspecyfikowane w zalqczniku
Nr 1 do niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajecemu na wlasny

koszt i ryzyko do miejsca dostawy okreSlonego w ust. 2 .

Miejsce dostawy:
Magazyn Nr 3 UMS , Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie
ul. Swiatowida 16 c, 71-727 Szczecin.
Koszt transportu, montazu i roztadunku mebli, wrazz wniesieniem , wliczony
jest w ceng okreSlonqw S 5 ust.1 umowy.
Termin dostawy : 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

s4
Wykonawca zobowiqzany jest powiadomil, z wyprzedzeniem dw6ch dni osobg
wymienionqw S 4 ust. 3 o dacie igodzinie dostawy.
Do koordynacji cato6ci spraw zwiqzanych z niniejszq umowe Zamawiajqcy
upowaznia Paniq Joanng Duk, tel,( 91) 44 03 257, mail: jduk@ums.gov.pl.
Do odbioru przedmiotu umowy upowaZniony jest przezZamawiajqcego
Pan Marcin Stowicki -Magazynier w Magazynie nr 3 UMS, tel. 9'1 440 33 23.

s5

Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzym a lqczne wynagrodzenie w
kwocie: .....21 netto+. ...21 podatek od towar6w i uslug VAT(wg
stawki VAT 23%) ,zl brutto (slownie: .. ... , , . ... ..),
ustalone na podstawie oferly Wykonawcy z dnia stanowiqcej
zalqcznik nr 2 do niniejszej unowy ijej integralnq czqS6.
Zamawiajqcy dokona zaplaty naleZnoSci okre6lonej w ust, 1 na podstawie faktury
vAT, ktorq wykonaryca wystawi zgodnie z Ustawq z dnia 11.03.2004 r. o podatku
od towar6w i uslug ( Dz. u. z 2016 r. poz. 710 z p62niejszymi zmianami ), po
dostarczeniu mebli do Magazynu nr 3 UMS, jak okre6lono w $ 3 ust. 2 niniejszej
umowy.
Zaplata nalezno6ci nastqpi przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze
w terminie 14 dni od daty dorqczeniaZamawiajqcemu faktury VAT,
Za datq zaplaty naleznoSci uwaZa sig datq dokonania przelewu bankowego
pzez Zamawiaj4cego.
za zwlokg w zaplacie naleznosci wynikajqcej z faktury wykonawca jest
uprawniony do zqdania od Zamawiajqcego odsetek, w wysokoSci ustawowej.

s6
1. Wykonawca o5wiadcza, ze jest platnikiem podatku od towaru i uslug VAT,

NIP..
Zamawiajqcy oSwiadcza, 2e jest podatnikiem podatku od towaru i uslug VAT,
NIP 852 -040-90-53.

Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytufu prowadzenia niewlaSciwej
dokumentacji dla potrzeb podatku od towar6w i usfug VAT. W szczeg6lno6ci
Wykonawca zobowiqzuje siq do zwrotu na zecz ZamawiajAcego ewentualnych
strat (sankcji podatkowych) spowodowanych:

- wadliwym wystawieniem faktury VAT,
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- brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz
Zamawiajqcego za wyko n a n q d ostawg,

- roZnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.

s7

1. Wykonawca zaplaci Zamawialqcemu kary umowne:
a) za zwlokg w dostawie przedmiotu umowy w wysokoSci 0,5 %

wynagrodzenia umownego brutto zakaZdy dzien zwtoki,
b) za odstqpienie od Umowy przez Zamawiaiqcego z ptzyczyn lezqcych po

stronie Wykonawcy - w wysoko6ci 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
c) za zwlokg w usuniqciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w

okresie gwarancji lub rgkojmi - w wysoko5ci 1 % wynagrodzenia umownego
brutto za kaldy dziefi zwloki , liczony od terminu wyznaczonego na usunigcie
wad.

Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstqpienia od umowy z
przyczyn lezqcych po stronie Zamawiajqcego - w wysoko6ci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto z zastrzeZeniem treSci art. 145 ustawy Prawo zamowiefi
publicznych.
Zamawiajqcy jest uprawniony do potrqcenia naliczonych kar umownych z
wyn ag rod zenia p rzystu g uj Aceg o Wykon aw cy za wykon a n ie p rzed m iotu u mowy.
Strony mogE dochodzi6 odszkodowania uzupefniajqcego na zasadach og6lnych
przewidzianych w Kodeksie cywilnym, jezeli :

a) wartoSc zastrzelonych kar nie pokrywa w calo6ci poniesionej szkody,
b) szkoda powstata z innych przyczyn niz okre5lone w ust, 1 i 2.

s8

Zamawiajqcy moZe odstqpic od umowy z przyczyn
w szczegolnoSci w przypadku:

lezqcych po stronie Wykonawcy

a) nienalezytego wykonania postanowiefi niniejszej umowy,
b) dostarczenia pzez Wykonawcq mebli innych niZ okre6lone

w Zalqczniku Nr 1 do niniejszej umowy,
c) zwloki w dostawie przekraczajqcq 21 dni kalendarzowych.

se
Wykonawca udziela gwarancji Zamawiajqcemu na przedmiot umowy, o ktorym
mowa w S 1 niniejszej umowy.
Okres gwarancji ustala siq na 24 miesiqce od daty odbioru przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno6c z tytutu gwarancji za wady ukryte wynikle
podczas eksploatacji przedmiotu umowy zmniejszajqce jego warto66 uzytkowq i

estetycznq.
W razie stwierdzenia wad jakosciowych dostarczonych mebli bqd2 brak6w
iloSciowych ZamawiajEcy zglosi reklamacjg do Wykonawcy. Wykonawca
zobowiqzany jest rozpatrzyc reklamacjq w terminie 7 dni od daty jej otrzymania i

zawiadomic pisemnie Zamawiajqcego o jej uznaniu lub odrzuceniu z podaniem
uzasadnienia. Nieudzielenie odpowiedzi na zgloszonq reklamacjg w ciqgu 7 dni
kalendarzowych, liczqc od daty jej otrzymania, uwaZane bgdzie przez
Zamawiajqcego za uznanie reklamacji przez Wykonawcg.
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s 10

Ewentualne spory, kt6re moge wynikn46 na tle wykonania postanowieri umowy, bedq_
rozstrzygane przez wlaSciwy rzeczowo sqd powszechny w Szczecinie.

s 11

Wszelkie zmiany lub uzupelnienia do niniejszej umowy moge nastqpi6 w formie
pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem niewazno6ci.

s12
w sprawach nie uregulowanych niniejszq umowE majE zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.

s 13
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Umowq niniejszq sporzqdzono w 3 jednobrzmi4cych egzemplarzach, z ktorych
2 egzemplarze otrzymuje Zamawialqcy, a 1 egzemplarz Wykonawca,
Integralnq czg56 niniejszej umowy stanowiq:
1) Opis przedmiotu umowy
2) Oferta Wykonawcy z dnia ....... 2017 r.

Zamawiajqcy

- zalqcznik Nr 1,
- zalqcznik Nr 2.

Wykonawca
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