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Umowa na dostawg Srodk6w czysto5ci w 2017 roku

Wdniu ....2017 r. w Szczecinie pomigdzy Skarbem Pahstwa - Dyrektorem Urzgdu Morskiego w
Szczecinie z siedzibq w Szczecinie przy pl, Stefana Batorego 4, kod pocztowy 70-207
re preze ntow any m przez'.

Andrzeia Borowca - Dyrektora Urzgdu Morskiego w Szczecinie

zwanym w dalszej czgSci umowy Zamawiajqcym
a
(w przypadku przedsiqbiorcy wpisanego do KRS)
nazwa firmy: .......2 siedzibq w .........u1.
kod pocztowy wpisanq do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sqd
Rejonowy w... ... .. ,., .,. Wydzial Gospodarczy pod nr KRS , reprezentowanqprzez'.
1),,.,.,
2).....
(w przypadku przedsiqbiorcy wpisanego do ewidencii dzialalnoSci gospodarczej)

lmig inazwisko..... ...., zam. ....., przedsigbiorcqprowadzqcym dzialalnoS1 pod
nazwq. z siedzibq w...,.......,.....,zareiestrowanym w Centralnei Ewidencii i
I nform acji o Dzi alal noSci G ospodarczej Rzeczypospol itei Polskiei,
zwanym w dalszej czqSci umowy WykonawcE.

Stosownie do dokonanego pzez Zamawiajqcego wyboru oferty w postqpowaniu o zamowienie
publrczne nr Zf -l-241111212017, PO-ll-379|ZZP-21153117 w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z
,,Regulaminem udzielania zamowieh publicznych" Urzqdu Morskiego w Szczecinie, zostala zawarla
umowa o nastgpujqcej treSci:

s1

Przedmiotem umowy jest odplatna dostawa przez WykonawcQ Srodkow czysto6ci dla potrzeb
Zamawiajqcego, okreSlonych w dpisie przedmiotu umowy, stanowiqcym zalqcznik Nr 1 do
niniejszej umowy, zwanych dalej towarem.
Przedmiot umowy jest tozsamy z zobowiqzaniem Wykonawcy zawartym w formularzu oferty z
dnia .. stanowiqcym zalqcznik nr 2 do niniejszej umowy.

s2

Wykonawca oSwiadcza, 2e oferowany przez niego towar, okre6lony w $ '1 niniejszej umowy,
stanowi jego wlasno56, jest wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz jest
dopuszczony do obrotu na terenie RP.
Wykonawca o6wiadcza, 2e oferowany przez niego towar odpowiada pod wzglqdem jako6ci
wymaganiom polskich i unijnych norm jakoSciowych oraz zobowiqzuje sig dostarczyi karty
charakterystyk poszczeg6lnych produktow,

s3

1. Towar, o ktorym mowa w S 1 niniejszej umowy, Wykonawca dostarczy
w terminie okreSlonym zgodnie z ust. 2 i 3, w godz. 7.30 -14.00, na wlasny koszt i ryzyko do
Magazynu Nr 2 Urzgdu Morskiego w Szczecinie mieszczqcego sig przy ul. Swiatowida 20,71-
727 Szczecin.

2, Umowa zostaje zawarta na czas od dnia podpisania do dnia 30.11.2017 r.

3. Wykonawca zobowiqzuje sig dostarczyC towar w trzech dostawach:
. I dostawa - zgodnie z wykazem tabelarycznym (kolumna V), zawartym w zapytaniu

ofertowym w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.
. ll i lll dostawa w terminie ustalonym przez Zamawiaiqcego, podanym

w formie pisemnej zwyprzedzeniem mtnimum 7 dni kalendarzowych,
4 . Zakres dostaw :

I dostawa - zgodnie z wykazem tabelarycznym (kolumna V), zawartym w zapytaniu ofertowym.
ll i lll dostawa - Zamawiajqcy ka2dorazowo okre5li wielkoSc dostawy zgodnie z aktualnymi
potrzebami,'
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s4

Wykonawca zobowiqzany jest powiadomii z wyprzedzeniem dwoch dni
osobgwymienionqwS4ust.2odacieigodziniedostawy.
Do koordynacji catoSci spraw zwiEzanych z niniejszq umowA Zamawiajqcy upowaznia Paniq
Joanng Duk, tel.( 91) 44 03 257.
Do odbioru przedmiotu umowy Zamawiajqcy upowaZnia pracownikow:
Paniq Ewg Rusieck4 St. Inspektora ds. Gospodarczych , tel. 91 44 03 458.
Pana Daniela Buczkowskiego, Magazyniera, tel. 91 4 403-321.

1. Strony ustalajq
kwocie netto:

s5
wynagrodzenia za wykonanie

..... PLN
przedmiotu umowy w tqcznq

plus podatek VAT 23o/o,
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brutto:.......,.............PLN,
slownie:... .zgodnie z ofertq
Wykonawcy z dnia... ......(Zalqcznik nr 2)
Wykonawca gwarantuje niezmienno6d cen towaru, zaproponowanych w ofercie z dnia... ... ... na

okres obowi qzyw ania u mowy,
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do redukcji wielkoSci przedmiotu umowy maksymalnie o

10% aniZeli okreSlana w opisie przedmiotu umowy, stanowiqcym zalqcznik nr 1 do umowy. W
takim przypadku Wykonawcy bgdzie przyslugiwalo wynagrodzenie w wysokoSci okreSlonej
wartoSciq faktycznie dostarczonego towaru w oparciu o zloZonq przez Wykonawcg ofertq.
Wykonawcy nie bgdq przyslugiwaly z tego tytutu Zadne dalsze roszczenia wzglgdem
Zamawiajqcego w szczegolnoSci zaS o wykonanie przedmiotu umowy w pelnym zakresie bqdz
o zwrot utraconych korzySci.
Zamawiajqcy dokona zaplaty naleZno6ci okreSlonej w ust. 1 na podstawie przedlozonych
czqSciowych faktur VAT za laktycznie dostarczony towar, kt6re Wykonawca wystawi zgodnie z
ustawq z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towar6w i uslug (Dz. U. 22016 r. poz.710), po ka2dej
dostawie. Wykonawca mole Zqdac jedynie wynagrodzenia naleZnego mu z tytulu wykonanej
czgSci umowy.
Zaplata naleZno6ci nastqpi przelewem, na konto Wykonawcy podane na faktuze w terminie
14 dni od daty dorgczenia Zamawiajqcemu faktury VAT.
Za datg zaplaty naleZnoSci uwa2a sig datg dokonania przelewu bankowego przez
Zamawiaj4cego,
Zazwlokq w zaplacie naleznoSci wynikajqcej zfaktury Wykonawca jest uprawniony do 2qdania
od Zamawiajqcego odsetek, w wysoko6ci ustawowel.
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1, Wykonawca oSwiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towaru i uslug VAT,
NtP...

2. Zamawiajqcy oSwiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaru i uslug VAT, NIP 852 -040-90-

3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytulu prowadzenia niewlaSciwej dokumentacji dla
potrzeb podatku od towar6w i uslug VAT. W szczegolnoSci Wykonawca zobowiqzuje siq do
zwrotu na tzeczZamawilqcego ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych:

- wadliwym wystawieniem faktury VAT,
- brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionei na rzecz

wykonanq dostawq,
- r6znymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.

Zamawiajqcego za

s

1. Wykonawca zaplaciZamawilqcemu kary umowne:
a) za zwlokg w dostawie towaru - w wysokoSci 0,5 % wynagrodzenia umownego

brutto naleZnego za danqdostawq zakaZdy dzieh zwloki,
b) za odstqpienie od Umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn zaleZnych od

Wykonawcy - w wysoko5ci 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w $ 5 ust. '1

c) za zwlokq w usuniqciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rqkojmi - w wysokoSci 1 % wynagrodzenia umownego brutto
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naleznego za Wzedmiot reklamacji za kaZdy dzieh zwloki , liczony od terminu
wyznaczonego na usuniqcie wad.

2. Zamawilqcy zaplaci Wykonawcy karq umownq z tytulu odstqpienia od umowy z przyczYn

zalelnych od ZamawiajEcego - w wysoko5ci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o kt6rym
mowa w $ 5 ust. l,zzastrzeZeniem treSci art. 145 ustawy Prawo zamowieh publicznych.

3. Zamawilqcy jest uprawniony do potrqcenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
przyslu g uj4cego Wykonawcy za wykonan ie przed m iotu u mowy.

4. Strony mogq. dochodzic odszkodowania uzupelniajqcego na zasadach ogolnych
przewidzianych w Kodeksie cywilnym, jeZeli :

a) wartoSi zastrzeaonych kar nie pokrywa w calo6ci poniesionej szkody,
b) szkoda powstala z innych przyczyn niz okreSlone w ust. 1 i 2.

s8

Wykonawca udziela gwarancji Zamawialqcemu na towar , o ktorych mowa w S 1 niniejszej
umowy. Okres gwarancji ustala siq na 24 miesiqce od daty dostarczenia towaru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoSc z tytulu gwarancji za wady ukryte
wynikle w okresie uZycia towaru zmniejszaj4ce ich warto6i uzytkowq.
W razie stwierdzenia wad jako6ciowych dostarczonego towaru b4dz brak6w ilo6ciowych
Zamawiajqcy zglosi reklamacjg do Wykonawcy, Wykonawca zobowiqzany jest rozpatrzyi
reklamacjg w terminie 10 dni od daty jej otrzymania i zawiadomic pisemnie Zamawiajqcego o jej

uznaniu lub odrzuceniu z podaniem uzasadnienta. Nieudzielenie odpowiedzi na zgloszonq
reklamacjq w ciqgu 10 dni kalendarzowych, liczqc od daty jej otrzymania, uwa2ane bgdzie
przez Zamawiajqcego za uznanie reklamacji przez Wykonawce.

se

Ewentualne spory, kt6re mogE wyniknqc na tle wykonania postanowieft umowy, bgda
rozstrzygane przez wlasciwy rzeczowo sEd powszechny w Szczecinie.

s 10

Wszelkie zmiany lub uzupelnienia do niniejszej umowy mogq nastqpic w formie ptsemnego
aneksu do umowy, pod rygorem niewaZnoSci.

s 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowE maj4 zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

s 12

1. Umowq niniejszq sporzqdzono w 3 jednobrzmiqcych egzemplarzach, w tym
2 egzemplarze dla Zamawiajqcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

2. Integralnq czgi;c niniejszej umowy stanowi4
I ) Opis przedmiotu umowy - zat4cznik Nr 1,

2) Oferta Wykonawcy z dnia .........2017 r. - zalqcznik Nr 2.

Zamawiajqcy Wykonawca
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