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U M O W A 

nr: OW.B.075.03.04.18 

dot. postępowania: PO.II.379.ZZP-2.206.18  

 

W dniu ……………………………. 2018 r. pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa - Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, 

reprezentowanym przez - Wojciecha Zdanowicza - Dyrektora, 

 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, a 

 

…………………………………………….. (NIP: …………………………………………)  

w………………… ul. …………………, ……, w dalszej części umowy określaną, jako „Wykonawca”,  

reprezentowaną przez ………………………………………., 

 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego, 

Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie na: 

1) Dostawę fabrycznie nowego drona, w oryginalnych opakowaniach wraz z akcesoriami 

opisanymi w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do umowy,  

2) Dostawę oprogramowania opisanego w Zapytaniu ofertowym, 

3) Przeprowadzenie szkoleń i egzaminów opisanych w Zapytaniu ofertowym. 

2. Dostawa wskazana w ust. 1 pkt 1 i 2 nastąpi w terminie do 30 czerwca 2018 r.  

3. Przeprowadzenie szkoleń i egzaminów wskazanych w ust. 1 pkt 3 nastąpi po dostawie o jakiej 

mowa w ust. 2 w terminie ustalonym między stronami, ale nie później niż do 31 lipca 2018 r. 

4. Przyjęcie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń całości niewadliwego przedmiotu umowy wraz 

z wymaganymi dokumentami, zostanie potwierdzone podpisaniem „Protokołu odbioru” przez 

Strony. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp., powstałe w czasie 

transportu) za przedmiot umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Zamawiającego, tj. 

podpisania przez strony protokołu odbioru.  

6. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy na koszt własny do siedziby 

Zamawiającego. Realizacja dostawy odbędzie się transportem odpowiednio przygotowanym 

do przewozu i zabezpieczonym przed ujemnym wpływem warunków atmosferycznych, 
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przemieszczaniem ładunku, uszkodzeniem i zawilgoceniem opakowań i innymi czynnikami 

wpływającymi na obniżenie jakości przedmiotu umowy. 

7. O terminie dostawy przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Zamawiającego na 3 dni przed datą dostawy. 

8. Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych przedmiotu umowy. 

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności ilościowych lub jakościowych z 

Zapytaniem ofertowym lub ich braku, może on dostawę przyjąć warunkowo do czasu 

dostarczenia przez Wykonawcę właściwych ilości lub dokumentów dostawy. Przyjęcie 

warunkowe nie stanowi formalnego odbioru dostawy.  

10. Nieuzupełnienie braków ilościowych, jakościowych bądź dokumentów w terminie 14 dni od 

daty przyjęcia warunkowego, spowoduje wezwanie Wykonawcy przez Zamawiającego do 

odbioru przedmiotu umowy na własny koszt i odpowiedzialność. Brak odbioru przedmiotu 

umowy w terminie 30 dni od daty wezwania do odbioru, będzie skutkować obciążeniem 

Wykonawcy kosztami magazynowania. 

11. Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu umowy zobowiązany jest dostarczyć karty 

gwarancyjne wyrobów wraz z informacją o warunkach udzielonej gwarancji oraz sposobie 

postępowania w przypadku konieczności uruchomienia procedury gwarancyjnej przed 

producentem. 

12. W zakresie dostarczanego oprogramowania Wykonawca zapewnia, że: 

1) przekazane oprogramowanie jest wolne od wad fizycznych i prawnych, 

2) przekazane oprogramowanie pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży i korzystanie 

z tego oprogramowania przez Zamawiającego nie będzie naruszać jakichkolwiek 

osobistych lub majątkowych praw osób trzecich w szczególności praw autorskich, 

patentowych, własności intelektualnej i przemysłowej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, 

3) wraz z licencją na użytkowanie oprogramowania zostanie przekazane Zamawiającemu 

klucz licencyjny, 

4) klucz licencyjny, o którym mowa powyżej winien zostać dostarczony Zamawiającemu w 

formie elektronicznej lub w formie papierowej stanowiącej potwierdzenie udzielonej licencji 

na użytkowanie Oprogramowania. 

13. Wykonawca oświadcza, iż zrealizuje postanowienia niniejszej umowy zgodnie ze złożoną 

ofertą, w sposób profesjonalny oraz z najwyższą starannością. 

 

§ 2 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają cenę za przedmiot umowy określony w § 1 na kwotę ……………..zł        

(słownie: ……………………………………………….. złotych),  

1. w tym podatek VAT (……%=…………………….) zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Cena obejmuje całkowitą należność jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot 

umowy zgodnie ze złożoną ofertą. 

3. Zapłata nastąpi w dwóch częściach: 

1) Część I-sza w wysokości ……………………….…. zł netto powiększone o podatek VAT po 

realizacji dostawy o jakiej stanowi § 1 ust. 2 umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2) Części II-ga w wysokości ……………………………. zł netto powiększone o podatek VAT, 

płatna po przeprowadzeniu szkoleń i egzaminów o jakiej stanowi § 1 ust. 3 umowy, 

zgodnie z ofertą Wykonawcy.  

4. Należność, o której mowa w § 2 ust. 3 zostanie uregulowana przez Zamawiającego w terminie 

do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury na rachunek bankowy Wykonawcy 
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wskazany w fakturze. Podstawą wystawienia faktur jest podpisanie przez Zamawiającego 

protokołu odbioru. 

5. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 

§ 3 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał realizację zamówienia i nie realizuje go przez 

okres 14 dni, 

2) Wykonawca nie wywiązał się z obowiązków wskazanych w § 1 ust. 10 niniejszej umowy, 

3) Zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.  

2. W przypadku wystąpienia okoliczności o jakiej mowa w ust. 1 pkt 3 Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 

§ 4 

Kary umowne 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w 

formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wartości brutto umowy 

określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu, o którym mowa w 

§ 1 ust. 2. 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie, gwarancji w 

wysokości 0,5 % wartości brutto określonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki 

liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub wymianę wadliwego przedmiotu 

umowy na wolny od wad; 

c) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 

występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto umowy. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

występujących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości brutto umowy za 

wyjątkiem przypadku określonego w art.145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

2. Kary umowne określone w ust. 1 podlegają kumulacji. 

3. Jeżeli zastrzeżona kara nie pokryje poniesionej szkody Strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach. 
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§ 5 

Rozstrzyganie sporów i inne ustalenia 

1. Wszelki spory wynikające z niniejszej umowy strony będą się starały rozstrzygnąć w sposób 

polubowny. W przypadku braku porozumienia w tym zakresie spory będą rozstrzygane przez 

właściwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Umowa sporządzona została w języku polskim. Prawem rządzącym Umową jest prawo 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Wykonawca nie będzie miał prawa cedowania swoich praw i zobowiązań wynikających z 

Umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Oficjalne zawiadomienia związane z Umową będą sporządzane na piśmie i będą obowiązywać 

od dnia ich otrzymania pod następującymi adresami: 

dla Zamawiającego: Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin 

dla Wykonawcy: ………………………………………………………………. 

6. Zawiadomienia mogą być doręczone do rąk własnych, wysłane za pisemnym potwierdzeniem 

odbioru, listem poleconym lub e-mailem (skan podpisanego dokumentu). 

7. Wykonawca ani żaden z jego współpracowników nie ma prawa i nie może publikować 

dokumentów dotyczących Umowy. 

8. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcą w sprawach 

dotyczących przedmiotu umowy jest Pan Piotr Domaradzki (tel. 91 4403425  lub 605686058), 

e-mail: pdomaradzki@ums.gov.pl  

 

§ 6 

Pozostałe postanowienia 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w tekście niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie za 

zgodą obu stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Wykonawca, a dwa Zamawiający. 

3. Załączniki: 

1) Oferta Wykonawcy, 

2) Zapytanie ofertowe. 

 

 

 

…………………………       …….………………… 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

mailto:pdomaradzki@ums.gov.pl

