
Wz6r umowy Nr ZT-l-241/74/2/2016, PO-ll-3792.2P-2/98n 6

zawarta w dniu 2016 roku w Szczecinie pomigdzy Skarbem Pafistwa - Dyrektorem Urzgdu
Morskiego w Szczecinie
Andrzeja Borowca

z siedzibq przy pl. Batorego 4,70-207 Szczecin reprezentowanym przez:
- Dyrektora Urzgdu ,

.1t.

2.

zwanym w dalszej czqSci umowy Zamawiajqcym,
a
(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do KRS)
nazwa firmy : ... z siedzibq w
u1... ... ... .kod pocztowy wpisanq do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzonego przez

SEd Rejonowy w... ... Wydzial Gospodarczy pod nr KRS ........., reprezentowanq pzez:
1) ......
2) ...... .....i '.'....
(w przypadku przedsiqbiorcy wpisanego do ewidencii dzialalnoScigospodarczei)
tmiq inazwisko..... ., zam. ......, przedsiqbiorcy prowadzqcym dzialalnoSC gospodarczq
pod nazwq. z siedzibqw......., zarejestrowanym w Centralnei Ewidencii ilnformacii o DzialalnoSci
Gospodarczej Rzeczpospolitei Polskiei,

zwanEW dalszej czqSci umowy Wykonawcq.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajqcego wyboru oferty Wykonawcy w postqpowaniu ZT-I-
24117412016, PO-ll-379|ZZP-2198116 prowadzonym w trybie zapylania ofertowego, zgodnie z

,,Regulaminem udzielania zam6wieh publicznych" w Urzgdzie Morskim w Szczecinie, strony zawarly
umowe nastgpujqcej tre5ci:

s1

Przedmiotem umowy jest jednorazowa, odplatna dostawa przez WykonawcQ dla potrzeb Zamawiajqcego
fabrycznie nowego towaru szczeg6lowo opisanego w Zalqczniku nr 1 do umowy.
Przedmiot umowy jest tozsamy z oferlqWykonawcy . z dnia ..., stanowiqcqzalqcznik Nr 2
do niniejszej umowy i bgdqcqjej integralnqczqSciq.

s2
Wykonawca o5wiadcza, ze oferowany przez niego towar stanowijego wlasnoS6, jest fabrycznie nowy, wolny
od wad fizycznych i prawnych i jest dopuszczony do obrotu prawnego na terenie RP oraz odpowiada poo

wzglgdem jakoSci wymaganiom polskich i unijnych norm jakoSciowych.
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1. Towar Wykonawca dostarczy na wlasny koszt i ryzyko (zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do umowy) do

plac6wki Urzgdu Morskiego w Szczecinie w nieprzekraczalnym terminie do 21dni od dnia zawarcia
umowy.

2. Wykonawca dostarczy towar w asortymencie i iloSciach okreSlonych w zamowieniu do
Migazynu nr4 Urzgdu MorskiegowSwinoujSciu, ul. Fihska 5,70-602 SwinoujScie, tel. (91)4403-548.

3. Wykonawca do oferty dot4czy wszystkie wymagane dokumenty do towaru podanego w zam6wieniu:
instrukcje uzytkowania, deklaracje zgodno6ci, Swiadectwa jakoSci i gwarancje.

s4

Wykonawca zobowiqzany jest powiadomic z 2-dniowym wyprzedzeniem osobq wymienionq w ust. 3 o
dokladnym terminie dostawy.
Do koordynacji calo5ci spraw zwiqzanych z niniejszq umowq Zamawilqcy upowaZnia Paniq Joanng Duk
- lnspektora ds. Zaopalrzenia, tel. (91) 4 403-257 , fax. (91) 4 344- 698.
Zamawiajqcy upowaZnia do odbioru towaru PaniqTeodozjg Tomczyk, tel. (91) 4 403-548.
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Wykonawca udziela gwarancji nalezytejjakoS;ci na towar.
Okres gwarancji ustala siq na 12 miesigcy , liczqc od daty odbioru jako6ciowego towaru.
W zwiqzku z ustalonym okresem gwarancji strony ustalaj4 2e okres rqkojmi rozszerza sig o 3 miesiqce
ponad okres gwarancji.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnoSd z tytulu gwaranqi za wady ukryte oraz wady wynikle w okresie
eksploatacji towaru, zgodnie z jego pzeznaczeniem, zmniejszaJqce jego wartoSc uzytkowq.
Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeh z tytulu gwarancji i rqkojmijeSt Zamawiajqcy.
Utrata roszczefi z tytulu wad nie nastqpuje pomimo uptywu terminu gwarancji, jezeli Wykonawca wadg
podstqpnie zatait.
W razie stwierdzenia wad jakoSciowych i iloSciowych dostarczonego towaru Zamawiajqcy zglosi
reklamacjq Wykonawcy. Wykonawca zobowiqzany jest rozpalrzyc reklamacjq i wykonai swoje obowigki
wynikajqce ze zgloszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Bezskuteczny uplyw w/w
terminu bqdzie traktowany przez strony jako uznanie reklamacji przez Wykonawcq.
Wykonawca zobowiEzany jest do odebrania od ZamawiajEcego wadliwego towaru i dostarczenia wolnego
od wad, na sw6j koszt i ryzyko.
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1. Zawykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w kwocie

netto + . podatek od towar6w i uslug VAT (wg. stawki 23%) =

zgodne z ofert4 Wykonawcy (zalqcznik nr 2) z dnia ... ... ....2016 r.

2. Zamawifia;cy dokona zaptaty nale2noSci okreSlonejw ust. 1 na podstawie faktury VAT, kt6rqWykonawca
wystawi zgodnie z Ustawqz dnia 11.03.2004 r. o podatku od towar6w i uslug ( Dz. U. 22011 r. Nr 177
poz. 1054 z po2niqszymi zmianami ), po wydaniu towaru w spos6b okreSlony w $ 3 niniejszej umowy.

3. Zaplata naleZno5ci nastqpi przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie '14 dni od
daty dorqczenia Zamawiajqcemu faktury VAT.
Za datq zaplaty nale2noSci uwaZa sig datg dokonania przelewu bankowego przez Zamawiajqcego.
Za zwlokg w zaplacie naleznoSci wynikajqcej z faktury Wykonawca jest uprawniony do zqdania od
Zamawiajqcego odsetek w wysokoSci ustawowej.

s7
1. Wykonawca o5wiadcza, 2e jest platnikiem podatku od towaru i uslug VAT,

NtP ...
2. Zamawilqcy o6wiadcza,Zejest podatnikiem podatku od towaru i uslug VAT,

NtP 852-040-90-53.
3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytulu prowadzenia niewla5ciwej dokumentacji dla potrzeb

podatku od towar6w i uslug VAT. W szczeg6lnoSci Wykonawca zobowiqzuje siq do zwrotu na tzecz
Zamawiajqceg o ewe ntu a I n ych strat (sa n kcj i pod atkowych ) s powodowa n ych :

- wadliwym wystawieniem faktury VAT
- brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz ZamawiajEcego za wykonanq

dostawg
- r6znymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.
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Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu karg umown4
a) za zwlokg w dostawie towaru - w wysokoSci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kaZdy dzieh

zwloki,
b) za zwlokg w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub

rgkojmi - w wysokoSci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za ka2dy dzieh zwloki, liczony od
uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad,

c) za odstqpienie od Umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy - w
wysokoSci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy karg umownq z tytulu odstqpienia od umowy przez Wykonawce z
przyczyn lezqcych po stronie Zamawiajqcego - w wysokoSci 10% wynagrodzenia brutto, zzaslrze?eniem
ust. 5.
Zamawiajqcy zaslrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajqcego na zasadach
ogolnych, o ile warto5e, zastrzelonych kar nie pokrywa wartoSci szkody, a lakZe w przypadkach dla
ktorych kar umownych nie zaslrze2ono.
Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwo5d potrqcania kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
W razie istotnej zmiany okolicznoSci powodujqcej, 2e wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie moZna bylo przewidzied w chwili zawarcia umowy, Zamawiajqcy moze odstqpid od umowy w
terminie 30 dni od powziqcia wiadomo5ci o tych okoliczno6ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
2qda1 wylqcznie wynagrodzenia naleZnego z tytulu wykonania czq5ci umowy.
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Ewentualne spory, kt6re mog4 wyniknqc na tle wykonania postanowiefi umowy
wlaSciwy zeczowo SEd Powszechny w Szczecinie.

bgdq rozstrzygane Wzez
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Wszelkie zmiany lub uzupelnienia umowy mogE nastqpi6 w formie pisemnego aneksu do umowy, pod
rygorem niewaznoSci,

s 11

W sprawach nieuregulow'anych w niniejszej umowie majqzastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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lntegralnq czgS6 niniejszej umowy stanowi4
1. Opis przedmiotu umowy - Zalqcznik Nr 1

2. Oferta Wykonawcy z dnia - ZalqcznikNr 2.

s 13

Umowg niniejszq sporzqdzono w 3 jednobrzmiqcych egzemplarzach,
Zamawiajqcego i I egzemplarz dla Wykonawcy.

z przeznaczeniem 2 egzemplarzy dla
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