Wzór umowy nr ZT.I.241.140.19, PO-II.3791.203.19
W dniu ….. października 2019 r. w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy pl. Stefana
Batorego 4, kod pocztowy 70-207 reprezentowanym przez :
Wojciecha Zdanowicza

-

Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
nazwa firmy : ………………………………… z siedzibą w …………………………,
ul……………………,………….kod pocztowy wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w…………….., …… Wydział Gospodarczy pod
nr KRS ………, reprezentowaną przez:
……………………..
……………………………………..
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
Imię i nazwisko………………………,PESEL……….., zam.……………, przedsiębiorcą
pod nazwą……………………, z siedzibą w……………..,zarejestrowanym w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
reprezentowanym przez :
……………………..

-

……………………………………..

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak ZT.I.241.140.19
w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 4 Dyrektora
Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie „Regulaminu
udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Morskim w Szczecinie”, strony zawarły
umowę o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest odpłatna dostawa przez Wykonawcę fabrycznie nowego
samochodu typu cargo furgon …………. do przewozu 6 lub 7 osób wraz
z przestrzenią ładunkową ( rok produkcji: ……) w ilości 1 szt. dla potrzeb
Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu umowy stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszej umowy.
2. Przedmiot umowy jest tożsamy z ofertą Wykonawcy nr ………… z dn. ……….
stanowiącą załącznik nr 2 do niniejsze umowy.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że określony w § 1 przedmiot umowy odpowiada pod
względem jakości wymaganiom polskich i unijnych norm jakościowych, jest wolny
od wad fizycznych i prawnych oraz jest dopuszczony do obrotu prawnego na
terytorium UE.

2. Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przedmiot umowy posiada wszelkie
właściwości, wyposażenie oraz dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu
w Wydziale Komunikacji.
3. Wykonawca oświadcza, że w czasie dostawy na terenie miasta Szczecin znajduje
się działająca autoryzowana stacja serwisowa producenta przedmiotu umowy.
§3
1. Przedmiot umowy wymieniony w § 1 Wykonawca dostarczy na własny koszt
i ryzyko do Urzędu Morskiego w Szczecinie - Baza Oznakowania Nawigacyjnego
w Szczecinie, Oddział Transportu Samochodowego, ul. Światowida 16C, 71-727
Szczecin w terminie do ………………. 2019 r.
2. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
dokumentację techniczną z instrukcją obsługi, kartę gwarancyjną (w języku
polskim), świadectwo homologacji oraz wszystkie dokumenty niezbędne do
rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji, właściwym dla siedziby
Zamawiającego.
3. Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu na podstawie protokołu
odbioru, który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.
§4
1. Wykonawca, jest zobowiązany powiadomić osobę wymienioną w ust. 2 lub ust. 3
o dacie i godzinie dostawy z trzydniowym wyprzedzeniem.
2. Do koordynacji całości spraw związanych z niniejszą Umową oraz odbioru
przedmiotu umowy Zamawiający upoważnia Pana Rafała Wołoszuna
tel. 91 44-03-380,609-693-281, e-mail: rwoloszun@ums.gov.pl.
3. Do odbioru przedmiotu umowy Zamawiający upoważnia Pana Piotra Odziomka
tel. 91 44-03-317, e-mail: podziomek@ums.gov.pl.
4. Przedmiot umowy będzie przekazany Zamawiającemu na podstawie pisemnego
protokołu odbioru.
5. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności: miejsce i datę sporządzenia,
wykaz dostarczonego wyposażenia dodatkowego, uwagi i zastrzeżenia oraz
podpisy przedstawicieli obydwu stron.
6. Do koordynacji spraw związanych z odbiorem Wykonawca upoważnia Pana/Panią
…………………………… tel. ………….., fax. ……………………..
§5
1. Wykonawca udziela bezpłatnej gwarancji na przedmiot umowy określony w § 1 pkt. 1,
na następujące parametry:

2.
3.

4.
5.

a) Gwarancja na silnik
– ………. miesięcy,
b) Gwarancja na lakier
– ……… miesięcy,
c) Gwarancja na perforacje
– ………. miesięcy.
Okresy rękojmi na przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 ustala się zgodnie
z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady w tym za wady
ukryte oraz wynikłe w okresie eksploatacji przedmiotu umowy zmniejszające jego
wartość użytkową i estetyczną.
Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi
jest Zamawiający.
Utrata roszczeń z tytułu wad nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji,
jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił.

6. Jeżeli strony inaczej nie uzgodnią naprawy związane ze zgłoszoną reklamacją
będą się odbywały w Autoryzowanym Serwisie Obsługi producenta przedmiotu
umowy.
7. Termin wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających ze zgłoszonej przez
Zamawiającego reklamacji wyznaczany będzie przez Zmawiającego w zależności
od charakteru wad. Wyznaczony termin nie będzie mógł być krótszy niż 14 dni
i dłuższy niż jeden miesiąc.
§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma cenę brutto w kwocie
……………… złotych (słownie złotych: ………………………………………………)
w tym netto …………….. złotych powiększone o 23% podatku od towarów i usług
VAT, ustaloną na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik Nr 2 do
niniejszej umowy.
2. Zamawiający dokona zapłaty należności określonej w pkt. 1 na podstawie
przedłożonej faktury VAT Wykonawcy, którą Wykonawca wystawi (zgodnie
z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2017, poz.
1221 z późn. zm.), po dostawie przedmiotu umowy w sposób określony w § 3
i § 4 niniejszej umowy.
3. Zamawiający dokona zapłaty przelewem w ciągu 14 dni roboczych od daty
doręczenia faktury VAT.
4. Za datę zapłaty należności uważa się datę dokonania przelewu bankowego przez
Zamawiającego.
§7
1. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)
nr NIP: …………………
2. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)
nr NIP: 852-04-09-053.
3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej
dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT).
4. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz
Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych:
- wadliwym wystawieniem faktury VAT,
- brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego
za wykonanie przedmiotu umowy,
- różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne naliczane od kwoty
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.1:
a) 0,5 %, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy,
b) 0,5 %, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze,
liczony od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad,
c) 10%, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.1, z zastrzeżeniem treści
w ust. 6.

3. W razie zwłoki w wykonaniu dostawy Zamawiający może:
a) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin dostawy z zachowaniem prawa
do kary umownej, określonej w ust. 1 lit. a).
b) odstąpić od umowy i żądać kary umownej wskazanej w ust.1 lit. c) niniejszego
paragrafu.
4. W przypadku poniesienia szkody w zakresie przekraczającym wysokość kar
umownych strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
6. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§9
1. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w szczególności w przypadku:
a) nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy,
b) dostarczenia przez Wykonawcę towaru niezgodnego z opisem przedmiotu
umowy,
c) opóźnienia w dostawie przekraczającego 21 dni.
2. Zamawiający może zrealizować uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie
14 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach uzasadniających odstąpienie.
§ 10
Przetwarzanie danych osobowych, których zebranie i przechowywanie jest niezbędne
dla wykonania niniejszej umowy odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu
takich danych oraz właściwych przepisów krajowych. Ponadto:
1. Strony Umowy będą przetwarzać dane osobowe, uzyskane w związku z Umową,
wyłącznie na potrzeby jej realizacji. Strony zobowiązują się do przestrzegania – wobec
drugiej strony – wymogów dotyczących ochrony danych osobowych przed dostępem
osób nieupoważnionych, zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami o ochronie danych
osobowych.
2. W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez Strony danych osobowych,
Strony zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane
informacje:
a) Dane osobowe osób reprezentujących każdą ze Stron wymienionych w części
wstępnej Umowy oraz osób wyznaczonych do kontaktów i dokonywania bieżących
uzgodnień udostępniane będą drugiej Stronie, która stanie się administratorem danych
osobowych i przetwarzane przez nią wyłącznie w celu realizacji Umowy, jakim jest
prawnie uzasadniony interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania.
Dotyczy to także danych osób upoważnionych do wystawiania faktur i innych
dokumentów, niezbędnych do wykonania umowy.
b) Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, którzy otrzymają dostęp do danych
osobowych, w zakresie swoich obowiązków - zostaną zaznajomieni z Umową, w tym
z zapisami niniejszego Załącznika.

c) Strony potwierdzają, że powyższe dane osobowe będą przetwarzać jedynie
w okresie koniecznym do realizacji i rozliczenia Umowy, z uwzględnieniem okresu
przedawnienia oraz właściwych przepisów prawnych (m.in. przepisów podatkowych)
d/ Zamawiający powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt:
iod@ums.gov.pl
§ 11
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron
w formie pisemnej pod rygorem nieważności
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
3. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
4. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą
przez właściwy rzeczowo sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
2. Integralną część umowy stanowią załączniki.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu umowy.
Załącznik nr 2 – Oferta wykonawcy z dnia …… ………2019 r.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

