
Wz6r Umowy Nr 2T-l-241120612116

zawarta w dniu ......r. w Szczecinie pomiqdzy Skarbem Pahstwa - Dyrektorem Urzqdu
Morskiego w Szczecinie z siedzibq przy pl. Batorego 4,70-207 Szczecin
rep rezentow any m przez:

Andrzeja Borowca - Dyrektora Urzgdu Morskiego w Szczecinie
zwanym w dalszej czq6ci umowy Zamawiajqcym
a

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do KRS)
Nazwa firmy: ... .,. kod pocztowy wpisanq do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzonego przez
Sqd Rejonowy w. . Wydziat Gospodarczy pod nr KRS ... ..... reprezentowanq
przez:
1)......
2)......
(w przypadku przedsiqbiorcy wpisanego do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej)
lmig i nazwisko zam... Przedsigbiorq prowadzqcym dzialalnoSc
gospodarczq pod nazwq ........ z siedzibq w ...,.. ... zarejestrowanym w Centralnej
Ewidencji i lnformacjio Dzialalno6ci GospodarczejRzeczypospolitej Polskiej,

zwanym w dalszej czgSci umowy Wykonawcq

Stosownie do dokonanego przez Zamawialqcego wyboru oferty Wykonawcy w postqpowaniu
nr Zf-l-2411206116, PO-ll-379|ZZP-21b6?,116 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z
przepisami Regulaminu wewnqtrznego udzielania zam6wieri publicznych w Urzgdzie Morskim
w Szczecinie (Zarzqdzenie wewngtrzne Nr 6 Dyrektora Urzqdu Morskiego w Szczecinie, z dnia 3
lutego 2016 r. z p62niejszymi zmianami), strony zawarly umowQ o nastgpujqcej treSci:
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1. Przedmiotem umowy jest jednorazowa, odplatna dostawa przez Wykonawcq dla potrzeb
Zamawiajqcego fabrybznie nowych 2 szt. radiomodemow okre6lonych w opisie przedmiotu umowy
stanowiqcym zalqcznik Nr'1 do niniejszej umowy, zwanych dalejtowarem.

2.Przedmiot umowy jest toZsamy z ofertq Wykonawcy z dnia ........ r., stanowiqcq zalqcznik
Nr 2 do niniejszej umowy.

s2

Wykonawca oSwiadcza, 2e oferowany przez niego towar stanowijego wlasnoSc, jest fabrycznie nowy,
wolny od wad fizycznych i prawnych i jest dopuszczony do obrotu prawnego na terenie RP oraz
odpowiada pod wzglqdem jako6ci wymaganiom polskich i unijnych norm jakoSciowych, a lakae
posiada wymagane certyfikaty.
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1 . Wykonawca zobowiqzany jest dostarczyi towar na wlasny koszt i ryzyko do Zamawiajqcego
w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy.

2.Wykonawca dostarczy towar w iloSci okre6lonej w $ 1 do Magazynu nr 3 Urzgdu Morskiego przy
ul" Swiatowida 16c w Szczecinie od poniedzialku do piqtku w godz. od 8:00 do 14:00.
3.Wykonawca zobowiqzany jest powiadomiC z 2-dniowym wyprzedzeniem osobq wymienionq w ust. 4

o dokladnym terminie dostawy.
4.Do koordynacji calo6ci spraw zwiqzanych z odbiorem towaru Zamawiajqcy upowaznia Inspektora

ds. Zaopatrzenia paniq Julitq Szlapihskq, tel. (91) 44 03 428 , tax. (91) 43 44698, email:
jszlapinska@ums.gov.pl
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1. Wykonawca udziela gwarancji nalezytej jakoSci na towar.
Okres gwarancji ustala sig na 24 m-ce,liczqc od daty odbioru towaru, a okres rgkojmi na27 m-cy,
liczqc od daty odbioru towaru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoSc z tytulu gwaranQi za wady (w tym wady ukryte) ujawnione
w okresie eksploatacji towaru, zmniejszajqce jego wartoS6 uzytkowq i estetycznq.

3. Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczefi z tytulu gwarancji i rgkojmijest Zamawiajqcy
4, Utrata roszczen z tytulu wad nie nastgpuje pomimo uplywu terminu gwarancji, jeZeliWykonawca

wadg podstqpnie zatail.
5.W razie stwierdzenia wad jako6ciowych lub ilo5ciowych dostarczonego towaru Zamawiajqcy zglosi

reklamacjg Wykonawcy. Wykonawca zobowiqzany jest rozpalrzyc reklamacjg i wykonad swoje
obowiqzki wynikajqce ze zgloszenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Bezskuteczny
uplyw w/w terminu bgdzie traktowany przez strony jako uznanie reklamacji przez Wykonawcg.

6.Wykonawca zobowiqzany jest do odebrania od Zamawiajqcego wadliwego towaru i dostarczenia
towaru wolnego od wad, na sw6j koszt i ryzyko.
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1 . Za wykonan ie przed m iotu u mowy, Wykonawca otrzyma lqcznq cenQ w kwocie:
....... zl netto + .....".......podatek od towar6w i uslug VAT (wg stawki 23%l = zl

brutto (slownie zlotych: ..............) ustalone na podstawie
oferty Wykonawcy z dnia .. r., stanowiqcejzalqcznik Nr 2 do niniejszej umowy.

2.Zamawiflqcy dokona zaplaty naleZnoSci okreSlonej w ust. 1 na podstawie faktury VAT, ktorq
Wykonawca wystawi zgodnie z Ustawq z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar6w i uslug
(Dz. U. 22016 r. poz.710 z p62niejszymizmianami ), po wydaniu towaru w spos6b okreSlony w g 3
niniejszej umowy.

3.Zaplata nale2no6ci nastqpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie 21 dni
od daty dorqczenia Zamawiajqcemu faktury VAT.

4.Za datg zaplaty naleznoSci uwaZa siq datq dokonania przelewu bankowego przez Zamawiajqcego.
S.Za zwlokq w zaplacie naleznoSci wynikajqcej z faktury Wykonawca jest uprawniony do zqdania od

Zamawiajqcego odsetek w wysokoSci ustawowej.
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'l.Wykonawca o6wiadcza, 2e jest podatnikiem podatku od towar6w i ustug VAT.
NtP ...

2.Zamawiajqcy o6wiadcza, Ze jest podatnikiem podatku od towar6w i uslug VAT.
NtP 852-04-09-053

3.Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytulu prowadzenia niewla5ciwej dokumentacji dla
potrzeb podatku od towarow i uslug (VAT).

4.W szczegolnoSci Wykonawca zobowiqzuje sig do zwrotu na rzeczZamawiajqcego ewentualnych
strat (sankcji podatkowych) spowodowanych :

- wadliwym wystawieniem faktury VAT,
- brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzeczZamawiajqcego
za wykonanq dostawg,

- roznymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.
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1. Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu karg umownA:
a) za zwlokq w dostawie towaru - w wysokosci 0,5 o/o cafi,! umownej brutto naleznego za

towar, co do ktorego Wykonawca pozostaje w zwtoce, zaka2dy dzieh zwloki,
b) za zwlokg w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie

gwarancji lub rqkojmi - w wysokoSci 0,5 % ceny umownej brutto naleznego za towar, co
do ktorego Wykonawca pozostaje w zwloce w usuniqciu wad, za ka2dy dzieh zwloki,

c) za odstqpienie od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn, za kt6re odpowiedzialnoSc
ponosi Wykonawca - w wysokoSci 10 % ceny umov/nej brutto, o ktorej mowa w g 5 ust.l



2. Zamawiajqcy zaplad Wykonawcy karq umownE z tytulu odstqpienia od umowy przez WykonawcQ
z przyczyn za ktore odpowiedzialno6d ponosi Zamawiajqcy - w wysokoSci 10% ceny umownej
brutto o kt6rej mowa $ 5 ust. 1 zzastrzeZeniem ust.5.

3.Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajqcego na zasadach
ogolnych, o ile warto61zastrze2onych kar nie pokrywa warto6ci szkody, atak2e w przypadkach dla
kt6rych kar umownych nie zaslrzeZono.

4.Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwo5C potrqcania kar umownych z wynagrodzenia nale2nego
Wykonawcy.

5.W razie istotnej zmiany okolicznoSci powodujqcq, 2e wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mo2na bylo przewidzied w chwili zawarcia umowy, Zamawiajqcy moZe
odstqpic od umowy w terminie 30 dni od powziqcia wiadomo6ci o tych okoliczno6ciach. W takim
przypadku Wykonawca mo2e 2qda| wytqcznie wynagrodzenia naleZnego z tytulu wykonania czq3ci
umowy.

sB

Ewentualne spory, kt6re mogq wyniknqc na tle wykonania postanowieh umowy bgdq rozstrzygane
przez wlaSciwy rzeczowo Sqd Powszechny w Szczecinie.

se

Wszelkie zmiany lub uzupelnienia umowy wymagajq formy pisemnej, pod rygorem niewazno5ci,
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W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majq zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

s 11

l.Umowq niniejszq sporzqdzono w 3 jednobrzmiqcych egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla
Zamawilqcego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy"

2. lntegralnq czq56 niniejszej umowy stanowiE zalqczniki:
1) Opis przedmiotu Umowy - zalqcznik Nr 1,

2) Oferta Wykonavilcy z dnia ... r. - zalqcznik Nr 2
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Zalqcznik Nr 1

do wzoru umowy Nr ZT-l-241120612116

Opis przedmiotu umowy

Przedmiotem umowy jest dostawa 2 szt. radiomodemow Satelline-EASy
kompatybilnych z systemem transmisji uzywanym przez stacjq RTK na Latarni Morskiej
w SwinoujSciu dla potrzeb Urzqdu Morskiego w Szczecinie posiadajqcych nastqpujqce
parametry:

Podstawowe wvmaqania techniczne:

. prgdkoS6 transmisji: 9600/19200 bit/s

. port komunikacyjny: RS232
o p?Sfito czqstotliwoSci: 403...473 MHz
. szeroko6c kanalu: 12.5 | 25 kHz
. moc nadajnika: 100 mW- 1 W
. KompatybilnoSc: SATELLINE-3AS i PacificCrest / Trimtalk / Trimble
. WySwietlacz LCD i klawiatura 4 przyciskowa
. Konfiguraqa z poziomu terminala

Jut Szlapiisha


