
Wz5r Umowy nr ZT- l-241120712116
PO-il-379|ZZP-11 116

W dniu 2016 r. w Szczecinie pomigdzy Skarbem Pafistwa -
Dyrektorem Urzgdu lvlorsklego w Szczecinie z siedzibq w Szczecinie przy pl.
Stefana Batorego 4, kod pocztowy 70-207 reprezentowanym przez:

Andrzeja Borowca - Dyrektora Urzqdu Morskiego w Szczecinie

zwanym w dalszej czq6ci umowy Zamawiajqcym,

a

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do KRS)
Nazwa firmy: kod pocztowy wpisanq do Rejestru Przedsiqbiorc6w
prowadzon ego przez Sqd Rejonowy w . . ... , . .. Wydzial Gospodarczy pod
nr KRS reprezentowana przez:
1)... ..
2).." ".
(w przypadku przedsiqbiorcy wpisanego do ewidencji dzialalno5ci gospodarczej)
lmig i nazwisko zam.. Przedsiqbiorq prowadzqcym
dzialalno6d gospodarczq pod nazwq z siedzibq w
zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci Gospodarczej
Rzeczypospol itej Polskiej,

zwanym w dalszej czg6ci umowy Wykonawcq

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajqcego wyboru ofedy Wykonawcy
w postqpowaniu nr ZT-l-241120711116, PO-ll-379|ZZP-11371116 prowadzonym w
trybie zapytania ofertowego, zgodnie z przepisami Regulaminu wewngtrznego
udzielania zam6wiefi publicznych w Urzgdzie Morskim w Szczecinie (Zarzqdzenie
wewnqtrzne nr 6 Dyrektora Urzqdu Morskiego w Szczecinie, z dnia 3 lutego 2016 r.),
strony zawarly umowQ o nastqpujqcej treSci:
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Przedmiotem umowyr.jest odplatna dostawa gotowej do pracy kserokopiarki A3
Canon iR 2520 z wyposazeniem okre6lonym w opisie przedmiotu umowy stanowiqcej
zalqcznik nr 1 do niniejszej umowy i jej integralnq czg56.
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Wykonawca o6wiad cza, 2e przedmiot umowy okre6lony w $1 stanowi jego wlasno6c,
jest wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych, odpowiada pod wzglgdem
jako6ci wymaganiom polskich i unijnych norm.
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Przedmiot umowy wymieniony w S 1 Wykonawca dostarczy i uruchomi na wlasny
koszt oraz ryzyko do Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie Wydzial
Energetyczny ul. Swiatowida 16c do dnia 2A16 r.

Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajqcemu instrukcjq
obslugi w jqzyku polskim, gwarancjq oraz przeszkoli wyznaczone przez
Zamawiajqcego osoby w zakresie obslugi kserokopiarki w terminie do 3 dni od
uruchomienia.

$4

Wykonawca, jest zobowiqzany powiadomid osobq wymienionq w ust. 2 o dacie
i g odzi n ie d ostawy z trzy dniowym wyp rzedze n iem,
Do koordynacji cato6ci spraw zwiqzanych z niniejszq Umowq Zamawialqcy
upowaznia Paniq Julitg Szlapihskq tel. (091) 44-03-428,
email: iszlapinska@ums.qov.pl
Przedmiot umowy bgdzie przekazany Zamawiajqcemu na podstawie protokolu
odbioru technicznego.
Protokol odbioru technicznego powinien zawiera6 w szczegolno6ci: miejsce i datg
sporzqdzenia, wykaz doslarczonego sprzgtu, uwagi i zastrzeZenia oraz podpisy
przedstawicieli obydwu stron.
Do koordynacji spraw zwiqzanych z odbiorem Wykonawca upowaznia
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Wykonawca udzieli ZamawiajEcemu gwarancji na przedmiot umowy, o ktorym
mowa w S 1. Okres gwarancjl ustala sig na...",. miesiqce liczone od daty odbioru
przedmiotu umowy.
W zwiqzku z tre6ciq $ 1 okres rgkojmi ustala siq na ..... miesigcy tj. 3 miesiqce
ponad okres gwarancji liczone od daty odbioru przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS6 z tytulu gwarancji za wady ujawnione
w okresie eksploatacji przedmiotu umowy zrnniejszajqce jego wartoS6 uzytkowq
i estetycznq.
Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem umowy certyfikat autoryzowanego
serwisu Canon wystawlg;rego na Wykonawce przez firmq Canon Polska.
Wykonawca zapewni senvis gwarancyj ny Zamawiajqcemu.
Wykonawca zapewni czas interwencji serwisowej nie dluZszy niZ 24h od
momentu zgloszen ia telefon icznego awarii potwierdzonej pisem n ie faxem.
Jezeli w okresie gwarancji ujawniq siq wady przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowiqzany jest do jego nieodplatnej naprawy lub wymiany na wolny od wad,
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia reklamacji, Wykonawca
zobowiqzany jest do odebrania od Zamawiajqcego wadliwej kserokopiarki i

dostarczenia naprawionej lub wolnej od wad na sw6j koszt i ryzyko do plac6wki
Zamawiajqcego gKreSlonej w S 3.
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W celu zapewnienia ciqgtoSci pracy, Wykonawca na czas naprawy lub wymiany
usz.kodzonej kserokopiarki na wolnq od wad, zobowiqzany jest do dostawy i

zainstalowania zastgpczej kserokopiarki w miejsce uszkodzonej.
Kserokopiarka zastgpcza, powinna posiada6 takie same lub wyZsze parametry,
niZ uszkodzona kserokopiarka podlegajqca wymianie. Instalacja powinna
nastqpic w terminie 5 dni kalendarzowych od daty zgloszenia pisemnego ptzez
Zamawiajqcego.
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Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z $ 1 Wykonawca otrzyma ceng brutto
w kwocie........ zNotych (sNownie zNotych: .) w tym netto ...,..ztotych
powiqkszone o 23oh podatku od towarow i uslug VAT, ustalonq na podstawie
oferty Wykonawcy stanowiEcejzalqcznik Nr 1 do niniejszej umowy.
Zamawialqcy dokona zaplaty nale2noSci okreSlonej w pkt. 1 na podstawie
przedlolonej faktury VAT Wykonawcy, ktorq Wykonawca wystawi zgodnie z
ustawq zdnia 11.03.2004 r. o podatku od towar6w iustug (Dz. U. 22016 r. poz.
710 z po2niejszymi zmianami), po dostawie przedmiotu umowy w sposob
okreSlony w S 3 i $ 4 niniejszej umowy.

3. Zamawiajqcy dokona zaplaty przelewem w ciqgu 14 dni roboczych od daty
dorgczen ia faktury VAT.
Za dalq zaplaty naleznoSci uwala sig datg dokonania przelewu bankowego przez
Zamawiajqcego.
Za zwlokg w zaplacie naleznoSci wynikajqcej z faktury Wykonawca jest
uprawniony do 2qdania od Zamawiajqcego odsetek, w wysoko6ci ustawowej.
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Wykonawca oSwiadcza,2e jest podatnikiem podatku od towar6w i uslug (VAT) nr
NIP..
Zamawiajqcy oSwiadcza,2e,jest podatnikiem podatku od towarow i uslug VAT
NIP 852-04-09-053:. ':Li j

3. WykonaWUH ponosi 'WsZelkie konsekwenqe z tytutu prowadzenia niewlaSciwej
dokumentacji dla potrzeb podatku od towar6w i uslug (VAT).

4. W szczeg6lnoSci 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,
- r6znymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.
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1. Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kary umowne naliczane od kwoty
wynagrod zenia umownego brutto okre6lonego w S 6 ust.1 a:
a) 0,5 o/0, zakaZdy dziefi zwloki w dostarczeniu przedmiotu umowy,
b) 0,5 o/o, za kazdy dziefi zwloki w usuniqciu wad stwierdzonych przy odbiorze

bqd2 w okre'Srie gwarancji lub rgkojmi, liczony od \rvyznaczonego przez
Zamawr'ajqedQ6' terminu na usuniqcie wad,
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c) 10%, w przypadku odstqpienia od umowy pzez Zamawialqcego z przyczyn
lezqcych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy karg umownE z tytulu odstqpienia od umowy
z przyczyn lezqcych po stronie Zamawiajqcego - w wysokoSci 10 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto okre6lonego w $ 6 ust.1a, z zaslrze2eniem
tre6ci ust.6.
W razie zwloki w wykonaniu dostawy Zamawiajqcy moze:
a) wyznaczyc Wykonawcy dodatkowy termin dostawy z zachowaniem prawa

do kary umownej, okreSlonej w ust. 1 lit. a).
b) odstqpi6 od umowy i 2qda6, kary umownej wskazanej w ust.1 lit. c) niniejszego

paragrafu.
W przypadku poniesienia szkody w zakresie przekraczajqcym wysoko6c kar
umownych strony majq prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajqcego na
zasadach og6lnych.
Zamawiajqcy zaslrzega sobie mo2liwo56 potrqcenia kar umownych
z wynagrodzenia nale2nego Wykonawcy.
W razie istotnej zmiany okoliczno6ci powodujqcej, 2e wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajqcy moZe odstqpi6 od umowy w terminie 30 dni od powziqcia
wiadomo5ci o tych okolicznoSciach. W takim przypadku Wykonawca moZe Zqdac
wylqcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czq6ci umowy.
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1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq aneksu w formie pisemnej pod
rygorem niewaZno5ci.

2. W sprawach nib uregulowanych niniejszq umowq zastosowanie majq przepisy
Kodeksu Cywilnego,
Prawem wtaSciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
Ewentualne spory powstale na tle realizaqi niniejszej umowy rozstrzygane bgdq
przez wla6ciwy rzeczowo sqd, wla6ciwy dla siedziby Zamawiajqcego.

s 10

Umowq sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, dwa dla
Zamawiajqcego, jeden d la Wykonawcy.
lntegralnq czq36 umowy stanowiq zalqczniki.
1) Opis przedmiotu umowy - zalqcznik nr 1

2) Oferta Wykonawcy z dnia - zalqcznik nr 2
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ZaNacznik Nr 1

do wzoru umowy Nr ZT -l-241 1207 12116

Opis przedmiotu umowy

Przedmiotem umowy jest dostawa kserokopiarki CANON image RUNNER 2520 dla
potrzeb Urzqdu Morskiego w Szczecinie wedlug ponizszej specyfikacji.

Kserokopiarka CANON image RUNNER 2520=

. dupleks-dwustronne kopiowanie dokument6w maksymalny format 43

. kolorowy scaner

. dotykowy panel sterowania wiqzyku polskim

. drukowanie i kopiowanie 20 stron na minutq 44
o oryginalny toner

Dodatkowa opcja:

. automatyczny podajnik dokumentow DADF
o podstawa (stolik) pod kserokopiarkg.
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