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W dniu . 2016 r. w S:zczecinie pomigdzy Skarbem Panstwa - Dyrerktorem
Urzqdu Morskiego w Szczecirrie z siedziba w 

-Szizecinie 
przy pl. Elatorego 4,

kod pocztowy 70-207 reprezerntowanym przez:

Przemyslawa Lenarda - ZastQpcq Dyrektora ds. Inspekcji lVorskiej

zwanym w dalszej czqsci umowy Zamawiajacym,

a

(w przypadku przedsiqbiorcy wpisanego do KRS)

nr KRS ., reprezentowanq pzez:

w ........,.....,
do Rejestru Przedsigbiorcow
... Wydzial Gospodarc:zy pod

1)
2)
(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do ewidencji dzialalnoSr:i gospodan;zej)
lmig i nazwisko. ...., PESEL...... ...., zam. ......., pizedsiqbiorca
poo nazwE '.........,2sie>dzibqw.......,zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji
i I nfo rmacji o Dziata I nosci Gos pod arczej Rzeczypospolitej polskiej,

zwanqw dalszej czq6ci umowy Wykonawcq.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajqcego wyboru oferty Wykqnawcyw postqpowaniu nr ZT-l-2,41116412016, PO-ll-379\ZZP-21231116 prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z ,,Regulaminem udz:ielania zamowien
publicznych" w Urzqdzie lMorskim w Szczecinie (Zarzqdzenie wewnqtrzne
Nr 6 Dyrektora Urzgdu Morskiego w Szczecinie z, z dnia 3 lutego ZOIA r.
z pozniejszymi zmianami), strony zawar+y umowQ nastgpujqcej trersci:

s1

Przedmiotem umowy jest odptatna dostawa wrazz montazem przezWykonawcq
fabrycznie nowego klimatyzatora sciennego GWH0gKF-Kl) (LCLH) GREEw ilo5ci okre6lonej w opisiie przedmiotu umowy, stanowiqcym'zalqcznil< nr 1
do niniejszej umowy, zwanych dalej ,,towarem,,.
Przedmiot umowy jest tozsamy z ofertq wykonawcy nr .....2 dnia ......... r.,
stanowiqcqzalqcznik nr 2 do niniejszej umowy i bqdqcq jej integralnq czgsci4.

s2

wykonawca oswiadcza, ze okreslony w $ 1 przedmiot umow\/ odpowiada pod
wzglqdem jakosci wymaganiom polskich i unijnych norm jakoSciowych, jest wolnyod wad fizycznych i prawrrych oraz jest dopuszczony do obrotu 

-pr"*n"go
na terytorium UE.
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Wykonawca dostarczy, zarnontuje
omieszczenia VTS ,w Swinoujs<;iu przy
dpisania umowy.
wskazanym przez osoby upowilznione

dniezgapkt.3.
ontazu aktualnie zamontowanego
montowany klimatyzator Wykonawca

Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiaj4cemu instrukcje
obslugi w jgzyku polskim, gwarancjq oraz pzeszkoii wyznaczronego pracownika
z obslugi klimatyzatora w terminie do 3 dni od zamontowania i ruruchomienra.

s4

wykonawca, jest zobowiqzany powiadomic osobg wymienionq w ust. 2 i ust. 3
o dacie i godzinie dostawy z dwudniowym wyprzedzeniem.
Do koordynacji catosci slpraw zwiqzanych z niniejszq Umowq Zamawiajqcy
upowaznia Pana Piotra Glowq tel. (091) 44-03-565, e-maii: pgtowa@ums.gov.pi. 

"

Do odbioru przedmiotu umowy i koordynacji czynnosci odbioiowycizamuwiajqcy
upowaznia Pana Andrzeja Kubickiego tel, 609-694-516 e-mail:
akubicki@ums.gov.pl.
Pzedmiot umowy bgdzie przekazany Zamawiajqcemu na podstawie protokolu
odbioru koncoweg;o.
Protokot odbioru koncowego powinien zawiera c w szczegolnosci: miejscer i datg
sporzqdzenia, wykaz dostarczonego sprzgtu, uwagi i zastrzej:enia oriz podpisy
przedstawicieli obydwu stron.

!o koordynacji spraw zvtiqzanych z odbiorem Wykonawca upowazniar pana
Slawom i r Go rkiewicz tel. 6 o 1 -1 46-3T g, e-ma il : sgo rkiewicz@ u nrs. gov. pl.

s5

Wykonawca udzieli ZamerwiajEcemu gwarancji
mowa w S 1. Okres gwarancji ustala sig na ...
przedmiotu umowy.
w zwiqzku z tresciq g 1 okres rqkojmi ustala siq na ... miesir?cy tj. 3 m1esiqce
ponad okres gwarancji licz:one od daty odbioru przedmiot, ,rc*y.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoSi z tytulu gwarancji za wady ukryte oraz
wynikle w okresie eksploatacji przedmiotu umowy zmniejszajqce jego wartoSc
uzytkowq i estetycznq.
wykonawca zapewni odpratne przegrqdy seruvisr-r gwarancyjnego
Zamawiajqcemu 1 prrzeglqd roczrie zgoonie z zaleceniJm producenta
przedmiotu umowy.
Po zakortczeniu okresu gwarancji Wykonawca zapewni odptatny senruis
pogwarancyjny, ktorego zerkres bqdzie regulowac odrgbna umowa"
wykonawca zapewni c;ras interwencli senruisowbj nie dluzszy ni;- 24h
od momentu zgloszenia telefonicznego awarii.
Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeh z tytulu gwarancji i rgkojmijest Zamawiajqcy.

na przedmiot umowy, o kt6rym
miesiqcy liczone od daty odbioru

u{



B' Utrata roszczert z tytulu wad nie nastqpuje pomimo uptywu terminu gwarancji,
atail.
Zamawiajqcy nie bgdz:ie mial obowiazku
do siedziby Wykonawcy bqd2 inn-ego

a.
y zwiqzane ze zgloszonE rekilamacjq
Zamawiajqcego.

ruiana bqdzie popzez urymianq wadliwego
przedmiotu reklamacji ner wolny od wad wszelkie koszty zwiqzane z oclbiorem
wadliwego przedmiotu i dostarczeniem wolnego od ward ponosil bqdzie
Wykonawca.

12' Termin wykonania obowiqzkow Wykonawcy wynikajqcych ze zgloszonetj przez
Zamawiajqcego reklamracji wyznaczany bqdzie przez " Zmawialacego
w zale2nosci od charakteru wad. Wyznaczony termin nie bqdzie mogl byc mbtriy
niZ14 dni i dtuzszy ni2jeden miesiac.

s6

1' Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z g 1 Wykonawca otrzyma cenq bruttow kwocie . zlotych (slownie zNotych: .........)
w tym netto ". ....: zlotychr powigkszo ne o 23o/o podatku od towarow i uslug VAT,
ustalonq na podstawie oferty wykonawcy stanowiqcej zalqcznik nr 2
do niniejszej umowy

2. wykonawca zobowiEzujr: siQ do dokonania odptatnych przeglqdow
seruuisowych przez okrers obowiqzujqcej gwarancji, zgodrnie z zale,ceniem
producenta urzqdzenia w +E,=l"i kwocie ..-zotlrch (slownie zlotych:
' 

r"r"'od towarow i uslug VAT, ustalonq na podstawie oferty Wykonawcy stanowiqcej
zalqcznik nr 2.

3. Zamawiaiqcy dokona zaplaty nalezno6ci okreslonej w ust. 1 na poclstawie
przedlo2onej faktury VAT' wykonawcy, ktorq wykonawca wystawi (zgodnie z
ustawq z dnia 11,03.2004 r. o podatku od towarow i uslug - tiz. U. z 2011 r" Nr
177 poz. 1054 z pozniejr;zymi zmianami), po dostawie przedmiotu umqwy w
sposob okreSlony w S 3 i li 4 niniejszej umowy.4' Zamawiajqcy 

-dokona zaplaty naleznosci okre6lonej w ust 2 na poclstawie
przedloZonej faktury VAT wykonawcy, ktor4 wykonawca wystawi (zgodnie z
ustawq zdnia 11.03.2004 r. o podatku od towarow i uslug -fiz.U.22011 r, Nr
177 poz' 1054 z p6zniejsz:ymi zmianami), po kazdym pziglqdlzie seruuisowym w
sposobokre6lonyws 5 us;t. l orazg 5 ust.4 niniejsz"l ,ro*y.5' Zamawiaiqcy.dokona*zap*aIy przelewem w ciqgu 14 dni nrboczych od daty

dorqczenia faktury VAT.
6. Za datq zaplaty nalezno6ci uwaZa siq datg dokonania przelewu bankoweg c\ pzez

Zamawiajqcego,
7. za zwlokq w zaplacie nareznosci wynikajEcej z faktury wykonawca jest

uprawniony do zqdania od Zamawiajqcego odsetek, w wysokosci ustawowej.

s7

1. wykonawca oswiad cza,2ejiest platnikiem podatku od towaru i uslug vAT,
NIP



2.

3.

4.

Zamawiaiqcv o6wiadcza,Zejest podatnikiem podatku od towaru i uslug VA'T,
NtP 852-040-90-53.
Wykonawca ponosi wszellkie konsekwencje z tytulu prowadzenia niewtaSciwej
dokumentacji dla potzeb podatku od towarow i uitug (vAT),
W szczegolnoSci Wykonar,nrca zobowiqzuje sig do zwiotu na rzeczZamawierjAcego
ewentualnych strat (sankc.[i podatkowych) spowodowanych:
- wadliwym wystawieniem faktury VAT,
- brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecr.ZamawiajEcego
za wykonanq dostawq,

- roznymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.

s8

wykonawca zaplaci zermawiaiEcemu kary umowne naliczane od kwoty
wynagrodzenia urnownego brutto okreslonego w S 6 ust.1:
a) 0,5 oh, za kaldy dzieh zwloki w dostarczeniu frzedmiotu urnowy,
b) 0,5 oh, za kaZdy dzien zwloki w usuniqciu wad stwierdzonycn przy odbiorze

bqd2 w okresie gwarancji rub rgkojmi, liczony od *y=|,r".on"go przez
Zamawiajqcego termirru na usuniqcie wad,

c) 10%,w przypadku odstqpienia od umowy przez zamawiajEcego z przyczyn
lezqcych po stronie Wykonawcy.

zamawiaiqcy zaplaci wykonawcy k_arg umownE z tytutu odstqpienia od umowyz przyczyn lezEcych po stronie Zamawiajqcego - w wysokosci 10 % kwoty
wynagrodzenia urnownegcl brutto okreSl)nego w S 6 ust.1, zzastrzeaeniern treSii
ust.6.
W razie zwloki w wykonaniu dostawy ZamawiaiEcy moze:
a) wyznaczyc Wykonawcy dodatkowy termin dostawy z zachowaniem prawa

do kary umownej, okre$lonej w ust. 1 lit. a).
b) odstqpic od umowy i 2eydac kary umownej wskazanej w ust.1 lit. c) niniejszego

paragrafu.
W przypadku poniesienia szkody w zakresie przekraczajqcym wysokoSc kar
umownych strony majE prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajqcr-.go na
zasadach ogolnych.
zamawiaiqcy z^strzega sobie mozliwosc potracenia kar um'wnych
z wynag ro dzenia naleznego Wykonawcy,
W razie istotnej zmiany okolicznoSci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo-przewidAecw chwili zaiarciit
umowy, ZamawiajEcy moze odstqpic od umowy w terminie 30 dni od powzir?cia
wiadomoSci o tych okolicznrosciach. W takim przypadku Wykonawca moze Zqdac
wylqcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania .rqs.i rumowv.

Ewentualne spory, ktore mogq, wyniknqc na
rozstrzygane pzez wla6ciwy r;leczowo Sad

tle wykonania postanowieh umow,y beda
Powszechny w Szczecinie.

s 10

Wszelkie zmiany lub uzupelnienia umowy moga
aneksu do umowy, pod rygorern niewazno6ci.
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nastEpic w formie pisemnego



s 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie
Kodeksu Cywilnego.

s12

Inte^gralnq czq56 niniejszej umowy stanowiq:
1. Opis przedmiotu umowy -ZaNqcznik nr 1

2. Oferta Wykonawcy - ZaNqcznik nr 2.

s13

Umowq niniejszq sporz4dzono w 3 jednobrzmiqcych
z przeznaczeniem 2 egzemplarzy dla zamawiaiqcego i .n

Wykonawcy.

majE zastosowanie pzepisy

egzemplarzach,
egzemplaz dla

WYKONAWCAZAMAWIAJACY

Ii.'{.1.1 il:.'REKTORA
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hpt, z, w, Praenystaw Lenard
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