
wzor umowy nr zT- l-241 ll89l 4117, PO-ll-379lZZP-1 13481 17

zawarla w dniu ..,r. w Szczecinie pomiqdzy Skarbem Paristwa - Dyrektorem Urzgdu

Morskiego w Szczecinie z siedzib q przy placu Stefana Batoreg o 4,70-207 Szczecin

reprezentowanym Przez.

Wojciecha Zdanowicza Dyrektora Urzgdu Morskiego w Szczecinie

zwanym w dalszej czq5ci umowy Zamawiajqcym

a

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do KRS)
t\a=wa firmy: . ... ... koo pocztowy wpisanq do Rejestru Przedsiqbiorcow prowadzonego

przez Sqd Rejonowy 
^/ 

... .. .. Wydziat Gospodarczy pod nr KRS

reprezentowana Przez:
1)....
2),..
(w przypadku przedsiqbiorcy wpisanego do ewidencji dzialalno6ci gospodarczei)

imiq i'nazwisko zam. . ,,... Przedsiqbiorcq prowadzEcym dziatalno5c

gospodarczq pod nazwq z siedzibq w .' zarejestrowanym

ilr Centralnej'Ewidencji i Informacji o Dzialalno6ci Gospodarczei Rzeczypospolitej Polskiej,

zwanym w dalszej czqSci umowy Wykonawcq.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajqcego wyboru oferty Wykonawcy w postqPpwanly

o udzielenie zamowienia publicznego znak ZT-l-241118812117, PO-ll-379|ZZP-11348117

w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarzqdzeniem Wewnqtrznym Nr 4 Dyrektora Urzqdu

Morikiego w'szczecinie z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie,,Regulaminu udzielania zam6wien

publicznych w Urzgdzie Morskim w Szczecinie", strony zawarly umowe o nastqpujqcej tre6ci:

s1

umowy jest odplatna dostawa pzez Wykonawcq fabrycznie nowego

miernika mocy CWDM firmy Fibrain FCPM-18/'131O-SCA, zwanym dalej
1. Przedmiotem

kompletnego
,,towarem".

2. Przedmiot Umowy jest tozsamy z oferlq Wykonawcy
zalqcznik Nr 1 do niniejszej umowy

s2

Wykonawca o6wiadcza, 2e oferowane przez niego urzEdzenie stanowi jego wlasno6c, jest

kompletne i fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i jest dopuszczone do obrotu

prawnego na terenie RP oraz odpowiada pod wzglqdem jako6ci wymaganiom polskich i unijnych

norm jako6ciowych, a hakle posiada wymagane certyfikaty'

s3

Miejsce dostarczenia i odbioru kompletnego urzqdzenia Baza Oznakowania Nawigacyjnego

w Szczecinie przy ul. Swiatowida 16c, 71-727 Szczecin.
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Wykonawca zobowiqzuje sig do zrealizowania przedmiotu umowy, okreSlonego w S 1 w terminie
21 dni od dnia zawarcia umowy.

s5

Do koordynacji calo6ci spraw zwiqzanych z niniejszq Umowq Zamawiajqcy upowaznia
lnspektora ds. Zaopatrzenia Pana Piotra Glowq, tel. 91 44 03 565 , fax. 91 43 44 698, email:
pglowa@ums.gov.pl
Do odbioru urzqdzenia i koordynacji czynnoSci odbiorowych Zamawiajqcy upowaznia
Gl6wnego Specjalistq ds. Elektroniki Morskiej Pana Dariusza Urbanowicza tel. 91 44 03 300
e-mail: durbanowicz@ums.gov. pl
\Nraz z urzqdzeniem Wykonawca dostarczy Zamawiaiqcemu instrukciq obslugi w iqzyku
polskim,
Wykonawca zobowiqzany jest powiadomit z 2-dniowym wyprzedzeniem osobq wymienionq
w ust. 1 i ust. 2 o dokladnym terminie dostawy.
Do kontakt6w z Zamawiajqcym Wykonawca wyznacza Panalq
nrtel. ......, e-mail: ..... @

s4

Wykonawca udzie la Zamawiajqcem u gwa rancj i na lezytej jako6ci na u rzqdze n ie.
Okres gwarancji ustala siq na 12 miesiqcy,liczqc od daty odbioru urzqdzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoSi z tytulu gwarancji za wady ukryte oraz wady wynikte
w okresie eksploatacji urzqdzenia, zgodnie z jego pzeznaczeniem, zmniejszajqce jego
warto5c uzytkowq.
Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeh z tytulu gwarancji i rqkojmi jest
Zamawiajqcy.
Utrata roszczen z tytulu wad nie nastqpuje pomimo uplylvu terminu gwarancji, jezeli
Wykonawca wadq podstqpnie zatail.

Jezeli w trakcie odbioru stwierdzona zostanie wada urzqdzenia, Zamawiajqcy moze odmowic
jego odbioru, a Wykonawca zobowiqzany bqdzie, w zalezno6ci od wyboru Zamawiajqcego,
do wymiany wadliwego urzqdzenia na wolne od wad, w terminie uzgodnionym protokolarnie
przez strony umowy, przy czym termin ten nie moZe byc dlu2szy ni214 dni roboczych od dnia
poinformowania Wykonawcy o stwierdzeniu wady, bqd2 do usunigcia wady w drodze jego
naprawy, w terminie uzgodnionym protokolarnie przez strony umowy, przy czym termin ten
nie moZe byc dluZszy ni2 14 dni roboczych od dnia poinformowania Wykonawcy
o stwierdzeniu wady.
Zasady okre6lone w ust. 6 majq odpowiednie zastosowanie w przypadku ujawnienia wad
urzqdzenia w okresie gwarancji.
Wykonawca zobowiqzany jest do odebrania od Zamawiajqcego wadliwego urzqdzenia
i dostarczenia urzqdzenia wolnego od wad, na swoj koszt i ryzyko.

s5

Odbior od Wykonawcy przedmiotu umowy zostanie dokonany przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajqcego.
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1. Zawykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma lqcznie wynagrodzenie w kwocie:
... zl netto + ..... .....21 podatek od towarow i uslug VAT (wg stawki 23%)
. ... . zl brutto ( slownie zlotych:. ) ustalone na podstawie

oferty Wykonawcy Nr ...... z dnia ................r. stanowiqcej zalqcznik Nr 1 do niniejszej
umowy ijej integralnq czgSc.
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Podstawg do wystawienia faktury VAT stanowic bqdzie protok6l odbioru przedmiotu umowy
przyjgty i podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron.

Ustala siq termin na zaplatq faktury na 14 dni od daty jej dorgczenia Zamawiajqcemu.
Nale2no56 z tytulu faktury VAT zostanie zaplacona przelewem przez Zamawiajqcego
na rachunek bankowy Wykonawcy.
Za nieterminowq zaplatq faktury Wykonawca bqdzie naliczal odsetki ustawowe za
op6znienie, liczone za kaidy dzien opo2nienia.
Wykonawca oSwiadcza, 2e jest podatnikiem podatku VAT o nr NIP:
Zamawiajqcy o6wiadcza, ze jest podatnikiem podatku o nr NIP: 852-04-09-053,
Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytulu prowadzenia niewlaSciwej dokumentacji
dla potrzeb podatku VAT.
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1. Strony ustalajq odpowiedzialno6c za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
w formie kar umownych w nastqpujqcych wypadkach i wysoko6ciach:
1) Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kary umowne:

a) z tytulu odstqpienia od umowy pzez Zamawiajqcego z powodu okolicznoSci za
ktore odpowiada Wykonawca - w wysoko6ci 10% wynagrodzenia brutto
okre6lonego w $ 6 ust. 1 Umowy,

b) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokoSci 0,2o/o

wynagrodzenia umownego brutto okre6lonego w $ 6 ust. 1 Umowy, za ka2dy
dzief opo2nienia.

2) Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy karq umownE z tytulu odstqpienia od umowy pzez
Wykonawcg z powodu okolicznoSci, za ktore odpowiada Zamawiajqcy - w wysokoSci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego $ 6 ust. 1 Umowy.

2. Kary umowne uregulowane bqdq w ciqgu 14 dni od daty skierowania do strony stosownego
wezwania do zaplaty.

3. Strony mogE dochodzic odszkodowania uzupelniajqcego na zasadach ogolnych gdy
wysoko6c poniesionej szkody przewy2sza karq umownq.
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Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogq byc dokonane za zgodq obu Stron wyra2onq
na pi5mie w formie aneksu pod rygorem niewaznoSci.

se

Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy bgdzie rozstrzygal rzeczowo wla6ciwy
Sqd Powszechny w Szczecinie.
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W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bqdq miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

s 11

lntegralnq czgSc niniejszej umowy stanowi:

1) OfertaWykonawcynr.. ....zdnia .2017 r.-zalqcznikNrl



Umowq sporzqdzono w
dla Zamawiajqcego i jeden
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trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach,
egzemplarz dla Wykonawcy.

w tym dwa egzemplarze

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

ORA

ecinie

mgr inz. Zbigniea' Pigtha


