
Wzor umowy nr ZT- l-241,2A114116, PO-ll-379|ZZP-21405116

W dniu . 2016 r" w Szczecinie pomiqdzy Skarbem Pahstwa - Dyrektorem
Urzqdu Morskiego w Szczecinie z siedzibq w Szczecinie przy pl" Batorego 4,
kod pocztowy 70-207 reprezentowanym przez:

Zbigniewa Pigtkq - Zastqpca Dyrektora ds. Technicznych

zwanym w dalszej czq6ci umowy ZamawiajEcym,

a

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do KRS)
nazwa firmy: ...... .. z siedzibq w
ul. ... .. kod pocztowy wpisanq do
prowadzonego przez Sqd Rejonowy w.
nr KRS ., reprezentowanq przez:

Rejestru Przedsigbiorc6w
Wydzial Gospodarczy pod

1)
2)
(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do ewidenqi dzialalno6ci gospodarczej)
lmig i nazwisko. ..., PESEL .., zam. , przedsigbiorcq
pod nazwq ....,2 siedzibqw......,, zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji
i I nfo rmacj i o DzialalnoSci G o s pod a r czej Rzeczypospo I itej Po I s kiej,

zwanqw dalszej czgSci umowy Wykonawcq.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajqcego wyboru oferty Wykonawcy
w postgpowaniu nr ZT-l-241120112016, PO-ll-379|ZZP-21405116 prowadzonym
w trybie zapytania ofedowego, zgodnie z ,,Regulaminem udzielania zam6wieri
publicznych" w Urzqdzie lV1orskim w Szczecinie (Zarzqdzenie wewnqtrzne
Nr 6 Dyrektora Urzqdu Morskiego w Szczecinie z, z dnia 3 lutego 2016 r.
z po2niejszymi zmianami), strony zawarly umowQ nastqpujqcej tre6ci:

s1

Przedmiotem umowy jest odplatna dostawa wrazz montazem przez Wykonawcq
fabrycznie nowego klimatyzatora Electrolux ComfortCool EXll2HDl Wl
zwanego dalej,,towarem",
Przedmiot umowy jest tozsamy z ofedq Wykonawcy nr .....2 dnia......... r.,
stanowiqcqzalqcznik nr 1 do niniejszej umowy i bgdqcq jej integralnqczq6ciq.

s2

Wykonawca o5wiadcza, ze okreslony w $ 1 przedmiot umowy odpowiada pod
wzglgdem jakoSci wymaganiom polskich i unijnych norm jako6ciowych, jest wolny
od wad fizycznych i prawnych oraz jest dopuszczony do obrotu prawnego
na terytorium UE.
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Przedmiot umowy wymieniony w S 1 Wykonawca dostarczy, zamontuje
i uruchomi na wlasny koszt i ryzyko w centrali telefonicznej UMS przy pl.Stefana
Batorego 4 w Szczecinie (pom. nr 10) w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy.
Montaz klimatyzatora nastqpi w miejscu wskazanym przez osoby upowaznione
do reprezentowania Zamawiajqcego zgodnie z S 4 pkt.3.
Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajqcemu instrukcje
obstugi w jgzyku polskim, gwarancjg oraz przeszkoli wyznaczonego pracownika
z obstugi klimatyzatora w terminie do 3 dni od zamontowania i uruchomienia.

s4

Wykonawca, jest zobowiqzany powiadomic osobq wymienionq w ust. 2 i ust. 3
o dacie i godzinie dostawy z dwudniowym wyprzedzeniem.
Do koordynacji cato6ci spraw zwiqzanych z niniejszq Umowq Zamawiajqcy
upowaznia Pana Piotra Gtowq tel. (091) 44-03-565, e-mail: pglowa@ums.gov.pl.
Do odbioru przedmiotu umowy i koordynacji czynno6ci odbiorowych Zamawiajqcy
upowaznia Pana Marka Ma6kowiaka tel. 607-601-230 e-mail:
mmackowiak@ums. gov, pl.
Przedmiot umowy bgdzie przekazany Zamawiajqcemu na podstawie protokolu
odbioru koncowego.
Protok6t odbioru koricowego powinien zawiera6, w szczegolnoSci: miejsce i datq
sporzqdzenia, wykaz dostarczonego sprzgtu, uwagi i zastrzelenia oraz podpisy
przedstawicieli obydwu stron.
Do koordynacji spraw zwiqzanych z odbiorem Wykonawca upowaznia Pana

.. tel. ... e-mail:
s

s5

Wykonawca udzieli Zamawiajqcemu gwarancji na pzedmiot umowy, o ktorym
mowa w S 1. Okres gwarancji ustala siq na 70 miesiqcy liczone od daty odbioru
przedmiotu umowy.
W zwiqzku z ustalonym okresem gwarancji strony ustalajq, ze okres rgkojmi
rczszerza sig o 3 miesi4ce ponad okres gwarancji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS6 z tytulu gwarancji za wady ukryte oraz
wynikte w okresie eksploatacji przedmiotu umowy zmniejszajqce jego wartosc
uzytkowq i estetycznq.
Wykonawca zapewni 11 odptatnych przeglqdow senruisu gwarancyjnego
Zamawiajqcemu 2 przeglqdy rocznie zgodnie z zaleceniem producenta
przedmiotu umowy.
Wykonawca dostarczy certyfikat producenta z zakresu obslugi i serwisu
wymienionego klimatyzatora wS 1 ust. 1.
Po zakohczeniu okresu gwarancji Wykonawca moze zapewnic odpfatny senruis
pogwarancyjny, ktorego zakres bgdzie regulowac odrgbna umowa.
Wykonawca zapewni czas intenruencji senruisowej nie dluZszy niZ 24h
od momentu zgloszenia telefonicznego awarii.
Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeri z tytulu gwarancji i rgkojmi
jest Zamawiajqcy.
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Utrata roszczen z tytutu wad nie nastqpuje pomimo uplywu terminu gwarancji,
jezeli Wykonawca wadq podstgpnie zatail.
W przypadku zgNoszenia reklamacji Zamawiajqcy nie bgdzie mial obowiqzku
dostarczenia przedmiotu reklamacji do siedziby Wykonawcy bqd2 innego
wskazane go przez Wykonawcg miejsca.
Jezeli strony inaczej nie uzgodniq naprawy zwiqzane ze zgloszonq reklamacjq
bedq siq odbywaly we wskazanej plac6wce ZamawiajEcego.
W przypadku, gdy reklamacja zalatwiana bqdzie poprzez wymiang wadliwego
pzedmiotu reklamacji na wolny od wad wszelkie koszty zwiqzane z odbiorem
wadliwego przedmiotu i dostarczeniem wolnego od wad ponosit bgdzie
Wykonawca.

13. Termin wykonania obowiqzkow Wykonawcy wynikajqcych ze zgloszonej przez
Zamawiajqcego reklamacji wyznaczany bgdzie przez Zmawiajqcego
w zaleZno6ci od charakteru wad. Wyznaczony termin nie bqdzie mogl byc kr6tszy
niZ 14 dni i dluzszy ni2 jeden miesiqc.

s6

Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z $ 1 Wykonawca otzyma cenq brutto
w kwocie . zlotych (slownie zNotych: .........)
w tym netto ztotych powigkszone o 23o/o podatku od towarow i uslug VAT,
ustalonq na podstawie ofedy Wykonawcy stanowiqcej zalqcznik nr 2
do niniejszej umowy
Wykonawca zobowiqzuje siQ do dokonania 11 odptatnych przeglqdow
senruisowych przez okres obowiqzujqcej gwarancji, zgodnie z zaleceniem
producenta urzqdzenia w lqcznej kwocie brutto ... zlotych (stownie zlotych:

" 
d l;;; ;; i Gi, ; vnr,,,i;, 1,.,i'JI o::1?Jil ;f3iy fi,ffi: ffi-"J :r; J#, aL:

zalqcznik nr 1. '
Zamawiajqcy dokona zaplaty nalezno6ci okre6lonej w ust. 1 na podstawie
przedlozonej faktury VAT Wykonawcy, ktorq Wykonawca wystawi (zgodnie
z ustawq z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarow i uslug - Dz. U. z 2016 r.
poz. 710 z p6Zniejszymi zmianami), po dostawie przedmiotu umowy
w spos6b okreslonyw S 3 i $ 4 niniejszej umowy.
Zamawiajqcy dokona zaplaty nale2no6ci okreSlonej w ust" 2 na podstawie
przedlozonej faktury VAT Wykonawcy, ktorq Wykonawca wystawi (zgodnie
z ustawq zdnia 11.03.2004 r. o podatku od towarow i uslug -Dz. U.22016 r.
poz. 710 z poZniejszymi zmianami), po kazdym przeglqdzie serwisowym
w spos6b okre6lony w S 5 ust. 1 oraz $ 5 ust. 4 niniejszej umowy.
ZamawiajEcy dokona zaplaty pzelewem w ciqgu 14 dni roboczych od daty
dorqczenia faktury VAT.
Za dalq zaplaty naleznoSci uwaZa siq datg dokonania przelewu bankowego przez
Zamawiajqcego.
Za zwfokg w zaplacie nale2noSci wynikajqcej z faktury Wykonawca jest
uprawniony do 2qdania od ZamawiajEcego odsetek, w wysoko6ci ustawowej.

s7

t " Wykonawca o6wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towaru i uslug VAT,
NIP .
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Zamawiajqcy o6wiadcza,2e jest podatnikiem podatku od towaru i uslug VAT,
NIP 852-040-90-53.
Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytutu prowadzenia niewta5ciwej
dokumentacji dla potzeb podatku od towarow i uslug (VAT).
W szczegolno6ci Wykonawca zobowiqzuje sig do zwrotu na rzeczZamawiajacego
ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych:
- wadliwym wystawieniem faktury VAT,
- brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzeczZamawiajacego

za wykonanq dostawg,
- roznymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.

s8

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne naliczane od kwoty
wynagrodzenia umownego brutto okre6lonego w S 6 ust.1:
a) 0,5 o/o, za ka|dy dzien zwtoki w dostarczeniu przedmiotu umowy,
b) 0,5 oh, za kaldy dzieh zwloki w usuniqciu wad stwierdzonych przy odbiorze

b4d2 w okresie gwarancji lub rqkojmi, liczony od wyznaczonego przez
ZamawiajAcego terminu na usuniqcie wad,

c) 10oh, w przypadku odstqpienia od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn
lezqcych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy karg umowna z tytutu odst4pienia od umowy
z ptzyczyn lezqcych po stronie Zamawiajqcego - w wysokoSci 10 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w $ 6 ust.1 , z zastrzeZeniem tre6ci
ust.6.
W razie zwloki w wykonaniu dostawy Zamawiaiqcy moze:
a) wyznaczyt Wykonawcy dodatkowy termin dostawy z zachowaniem prawa

do kary umownej, okre6lonej w ust. 1 lit. a).
b) odstqpic od umowy i zqda6 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 uzupetniajEcego na
zasadach ogolnych.

5. Zamawiajqcy zastrzega sobie mo2liwo56 potrqcenia kar umownych
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6. W razie istotnej zmiany okoliczno6ci powodujAcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajqcy moze odstqpic od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomo6ci o tych okolicznoSciach. W takim przypadku Wykonawca moze 2qdac
wylqcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czqsci umowy"

se

Ewentualne spory, ktore moga wyniknq6 na tle wykonania postanowiefi umowy bgdq.
rozslrzygane przez wlaSciwy rzeczowo Sqd Powszechny w Szczecinie"
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Wszelkie zmiany lub uzupelnienia umowy mogq nastqpi6 w formie pisemnego
aneksu do umowy, pod rygorem niewazno6ci.
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W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majq zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

s12

lntegralnq czqsd niniejszej umowy stanowiq:
1. Oferta Wykonawcy -ZaNqcznik nr 1.

s13

Umowq niniejszq sporzqdzono w 3 jednobrzmiqcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem 2 egzemplarzy dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

INSPEKTOR NY


