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zawarla w dniu .......2016 roku w Szczecinie pomiqdzy Skarbem Pahstwa - Dyrektorem
Urzqdu Morskiego w Szczecinie z siedzibq przy pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
reprezentowanym ptzezl

Andrzeja Borowca - Dyrektora Urzgdu ,

zwanym w dalszej czq6ci umowy Zamawiaj4cym,
a
(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do KRS)
nazwafirmy: ....... z siedzibq w ..... .........,
u|...... ..,.............kod pocztowy wpisanqdo Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzonego
przez Sqd Rejonowy w. ...... Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego
pod nr KRS . , reprezentowanq przez:
1) ....
2) ....
(w przypadku przedsiqbiorcy wpisanego do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej)
lmiq i nazwisko. .., zam. ......., przedsiqbiorcq prowadzqcym dzialalnosd
gospodarczq pod nazwq.
I nform acj i o Dzi alal noSci Gospod arczej Rzeczypo spol itej Pol skiej,

zwanqw dalszej czq6ci umowy Wykonawcq.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajqcego wyboru oferty Wykonawcy w postqpowaniu ZT-I-
241119912016, PO-ll-379lZZP-11363116, prowadzonym w trybie zapytania oferlowego, strony
zawarly umowe nastgpuj4cej treSci:

s1

1. Przedmiotem umowy jest odplatna dostawa ptzez Wykonawcg dla potrzeb Zamawiajqcego
fabrycznie nowej myjki wysokoci6nieniowej (zaburtowej) na wodg brudnq Kdrcher HD 10/25-4 S
Plus, zwanej dalej ,,towarem".

2. Przedmiot umowy jest tozsamy z ofertqWykonawcy z dnia r., stanowiqcqzaNqcznik nr \
do niniejszej umowy.

s2
Wykonawca o6wiadcza, 2e oferowany przez niego towar stanowi jego wtasno56, jest fabrycznie
nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych i jest dopuszczony do obrotu prawnego na terenie RP
oraz odpowiada pod wzglgdem jakoSci wymaganiom polskich i unijnych norm jako6ciowych.
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s3
Wykonawca zobowiqzany jest dostarczy6 towar do Magazynu
Szczecinie, ul. Swiatowida 16c,71-727 Szczecin, na swoj koszt i

terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej umowy.
Wraz z towarem Wykonawca dostarczy Zamawilqcemu kartq
obslugi w jqzyku polskim.

Nr 3 Urzqdu Morskiego W
ryzyko, w nieprzek raczalny m

gwarancyjn q oraz instrukcjg

s4

Wykonawca zobowiqzany jest powiadomic z 2-dniowym wyprzedzeniem osobq wymienionq w
ust. 3 o dokladnym terminie dostawy.
Do koordynacji calo6ci spraw zwiqzanych z niniejszq umowE Zamawiajqcy upowaznia Paniq
Joannq Duk - Inspektora ds. Zaopatrzenia, tel. (91) 4 403-257, fax. (91) 43-44- 698.
Do odbioru towaru Zamawialqcy upowa2nia Pana Marcina Slowickiego - Starszego
Magazyniera, tel. (91) 4 403-323.
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Wykonawca udziela gwarancji nale2ytejjako6ci na towar.
Okres gwarancji ustala siq na ,liczqc od daty odbioru towaru.
Okres rqkojmi ustala siq na ...,liczqc od daty odbioru towaru, tj. zostaje on przedlu2ony o
3 miesiqce ponad okres gwaranc1r.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno56 z tytulu gwarancji zawady ukryte oraz wady
ujawnione w okresie eksploatacji towaru, zgodnie z jego' pzeznaczeniem,
zm n iejszajqce jego warto66 u2ytkowq.

Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeh z tytulu gwarancji i rqkojmi jest
Zamawiajqcy.
Utrata roszczef z tytulu wad nie nastgpuje pomimo uplywu terminu gwarancji, je2eli
Wykonawca wadq podstqpnie zatail.
W razie ujawnienia wad dostarczonego towaru Zamawiajqcy zglosi reklamacjq Wykonawcy.
Wykonawca zobowiqzany jest rozpatrzy1, reklamacjq i wykona6 swoje obowiqzki wynikajqce ze
zgloszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Bezskuteczny uplyw wiw terminu
bqdzie traktowany przez strony jako uznanie reklamacji przez Wykonawcq.
Wykonawca zobowiqzany jest do odebrania od Zamawiajqcego wadliwego towaru i

dostarczenia wolnego od wad, na sw6j koszt ryzyko.
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wykonanie przedmiotu umowy Zamawilqcy zaplaci Wykonawcy
+ .........,....... zl podatek od towar6w i uslug VAT (wg. stawki
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23o/ol = brutto (slownie: ...............,), okre6lonq na podstawie oferty
Wykonawcy z dnia . ... ..., stanowiEcej zalqcznik Nr 1 do niniejszej umowy.
Zamawiajqcy dokona zaplaty nalezno6ci okre5lonej w ust. 1 na podstawie faktury VAT, kt6rq
Wykonawca wystawi zgodnie z Ustawq z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towar6w i ustug (Dz.
U.22016 r. poz. 710 z poZniejszymi zmianami), po wydaniu towaru w spos6b okre6lony w S 3
niniejszej umowy.
Zaplata nale2no6ci nastqpi przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie 14
dni od daty dorgczenia Zamawiajqcemu faktury VAT.
Za datq zaplaty nale2no6ci uwa2a sie datq dokonania przelewu bankowego przez
Zamawiajqcego.
Za zwlokq w zaplacie naleznoSci wynikajqcej z faktury Wykonawca jest uprawniony do zqdania
od Zamawiaj4cego odsetek w wysoko6ci ustawowej.

s7

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

Zamawiajqcy o6wiadcza, 2e jest podatnikiem podatku od towaru i uslug VAT,
NIP 852-040-90-53.
Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytulu prowadzenia niewla5ciwej dokumentacji dla
potrzeb podatku od towar6w i uslug VAT. W szczeg6lno6ci Wykonawca zobowiqzuje sig do
zwrotu na rzeczZamawiajqcego ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych:
- wadliwym wystawieniem faktury VAT
- brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiajqcego za

wykonanq dostawq
- ro2nymi danymi na oryginale i kopiifaktury VAT.
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1. Wykonawca zaplaci Zamawilqcemu karq umownq:
a) za zwlokq w dostawie towaru - w wysoko6ci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za

ka2dy dzieh zwloki,
b) za zwlokQ w usunigciu wad stwierdzon ch przy odbiorze lub ujawnionych w okresie

gwarancji-lub rqkojmi 1 w wysoko6ci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto przewidzianego
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za towar podlegajqcy reklamacji, za ka2dy dziefi zwloki, liczony od uplywu terminu
wyznaczonego na usuniqcie wad,

c) za odstqpienie od Umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn lezqcych po stronie
Wykonawcy - w wysoko6ci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawilqcy zaplaci Wykonawcy karq umownE z tytutu odstqpienia od umowy przez
Wykonawce z przyczyn lezqcych po stronie Zamawiajqcego - w wysoko6ci 10o/o wynagrodzenia
brutto, z zastrze2eniem ust. 5.
Zamawilqcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajqcego na
zasadach og6lnych, o ile warto36 zastrze2onych kar nie pokrywa wado6ci szkody, a tak2e w
przypadkach dla kt6rych kar umownych nie zaslrze2ono.
Zamawiajqcy zastrzega sobie mo2liwo5c potrqcania kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
W razie istotnej zmiany okoliczno6ci powodujqce!, 2e wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie6 w chwili zawarcia umowy, Zamawiajqcy moze
odstqpi6 od umowy w terminie 30 dni od powziqcia wiadomoSci o tych okoliczno5ciach. W takim
przypadku Wykonawca mo2e 2qda6, wylqcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
czqSci umowy.

se
Ewentualne spory, ktore mogq wyniknqd na tle wykonania postanowiefi umowy bqdq rozstrzygane
przez wlaSciwy rzeczowo Sqd Powszechny w Szczecinie.
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Wszelkie zmiany lub uzupelnienia umowy mogA nastqpi6 w formie pisemnego aneksu do umowy,
pod rygorem niewa2noSci.

s 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majq zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

. s12

Integralnq czq56 niniejszej umowy stanowi:
Oferta Wykonawcy z dnia. Zalqcznik Nr 1.

s 13

Umowg niniejszq sporzqdzono w 3 jednobrzmi4cych egzemplarzach, z przeznaczeniem 2
egzemplarzy dla Zamawiajqcego i 1 egzem plarz dla Wykonawcy.
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