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'2015 r. W Szczecinie pomiędzy Skarbem Panstwa Dyrektorem Urzędu
Morskiego w Szczecinie z siedzibąw Szczecinie przy pl. Batorego 4, kod pocztowy 70-207

W dniu

.

'. ...

reprezentowa nym przez'.

Andrzeja Borowca

-

Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

zwanym w dalszej częsci umowy Zamawiającym,

s1
1.

2.

Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę dla potrzeb Zamawiającego
fabrycznie nowych inie regenerowanych materiałow eksploatacyjnych do sprzętu
komputerowego , określonych w opisie przedmiotu umowy, stanowiącym Załącznik nr 1
do niniejszej umowy, zwanych dalej materiałami'
Przedmiot umowy jest tozsamy z zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w formularzu
oferty z dnia
stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

s2
Wykonawca oświadcza, ze oferowane przez niego materiały, określone W s 1 niniejszej
umowy, stanowią jego własnośĆ,sąwolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz
są dopuszczone do obrotu prawnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Wykonawca oświadcza, Że oferowane materiały posiadają właŚciwosci zgodne ze
specyfikacjami producenta urządzen (Hewlett - Packard, Brother, Canon, Lexmark,
E pson) uŻytkowanych przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyÓ materiały, o ktorych mowa W s 1 , oznaczone
zgodnie z opisem przedmiotu umowy (nazwa materiału) i opatrzone datą produkcji'
1.

s3
Materiały, o ktorych mowa w $ 1 niniejszej umowy, Wykonawca dostarczy na własny
koszt i ryzyko do siedziby Urzędu Morskiego W Szczecinie. Miejsce świadczenia
(dostawa itransport) : pl. Batorego 4, 70-207 Szczecinie, Magazyn nr 1 UMS - pokoj
504 (w godz.8.00-14.00) Wraz z materiałami Wykonawca dostarczy fakturę VAT.
2. Wykonawca zobowiązuje Się zrealizować przedmiot umowy określonyW s1 ust.1
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2015 r.
1.

Jl,

W*'W^

3. W

przypadku niewykonania przedmiotu umowy W terminie określonym W ust'
Zamawiający odstąpi od umowy bezwyznaczania terminu dodatkowego.

2

s4
1.

2.
3.

Wykonawca zobowiązany jest powiadomic z odpowiednim wyprzedzeniem osobę
wymienionąW ust. 3 o dacie igodzinie dostawy.
Do koordynacji Spraw związanych z niniejszą umową Zamawiający upowaŻnia Dorotę
Modrzynską-Pastuchę, tel.(91) 44 03 256, dmodzvnska@ums.gov.pl '
Do odbioru przedmiotu umowy Zamawiający upowaznia następujące osoby
a) Pan Mirosław Kopiczko , tel. 91 440 3517 , mkopiczko@ums.gov.pl
b) Pani Agata Łukiewska , tel ' 91 440 35 07, alukiewska@ums.qov'pl.
.

,

c) Pan Paweł Szary, tel' 91 440 3517,0szarv@ums.qov.p|
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1. Strony ustalają

słownie:

2.

3.

4'

Wynagrodzenie

za wykonanie przedmiotu umowy W kwocie brutto
..'..W tym podatek

VAT wg obowiązującej stawki, zgodnie z ofertąWykonawcy z dnia '.(Załącznik nr 2)
ZamawiĄący dokona zapłaty naleŻnościokreślonej w ust. 1 na podstawie przedłozonej

faktury VAT, ktorą

Wykonawca wystawi zgodnie

z ustawą z

dnia

11 marca 2004r' o podatku od towarow i usług (Dz. U' z 2011r. Nr 177 poz. 1054, z
pozniejszymi zmianami) i dołączy do dostawy ' Zapłata nalezności nastąpi przelewem, na
konto Wykonawcy podane na fakturze W terminie do 14 dni od daty doręczenia
Zamawiającem u faktury VAT.
Za datę zapłaty nalezności uwaŻa się datę dokonania przelewu bankowego przez
Zamawiającego
Za zwłokę w zapłacie naleŻnościwynikającej z faktury, Wykonawca jest uprawniony do
Żądania od Zamawiającego odsetek w wysokosci ustawowej.Za datę zapłaty naleznosci
uwaŻa się datę dokonania przelewu bankowego przezZamawiającego

s6
1. Wykonawca oswiadcza, Że jest płatnikiem podatku od towaru i usług VAT,

2'
3.

N

!P.

ZamawiĄący oswiadcza, Że jest podatnikiem podatku od towaru i usług VAT,
NrP 852 -040-90-53.
Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej
dokumentacji dla potrzeb podatku od towarow i usług VAT. W szczegolnosci
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
wykonaną dostawę
- roŻnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.

-
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Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne.
1) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zaleŻnych od Wykonawcy
wtym w sytuacji określonej w$ 3 ust.3 i Ws 9-WWysokości 2000zŁ,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji bądŹ rękojmi_ w wysokości 0,5 o/o Wynagrodzenia brutto określonego w $ 5
ust. 1 za kaŻdy dzien zwłoki , liczony od terminu wyznaczonego na wymianę
zakwestionowanego materiału na wolny od wad.

2.

3.

4.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy, z
przyczyn zaleŻnych od Zamawiąącego W wysokoŚci 2000 zł, z zastrzeŻeniem
S 10 niniejszej umowy.
Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z Wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
Strony mogą dochodzic odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogolnych
przewidzianych w Kodeksie cywilnym , jeŻeli '
a) wartośczastrzezonych kar nie pokrywa w całościponiesionej szkody,
b) szkoda powstała zinnych przyczyn niŻ okreŚlone w ust. 1 i 2'

s8
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na materiały, o ktorych mowa w s 1
niniejszej umowy.
2. okres gwarancji ustala się na 12 miesięcy od daty odbioru materiałow.
3. okres rękojmi ustala się na 15 miesięcy od daty odbioru materiałow.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośc z tytułu gwaranĄi za wady ukryte wynikłe W
okresie eksploataĄi przedmiotu umowy zmniejszające jego wartosc uzytkową
5 Na Wykonawcy ciązy obowiązek pokrycia wszelkich szkod powstałych w urządzeniach
posiadanych przez Zamawiającego w wyniku zastosowania dostarczonych materiałow.
W szczegolnoŚci Wykonawca, będzie pokrywał wszystkie koszty naprawy ( w tym
robocizny, materiałow, transportu i czasu wyłączenia z eksploatacji) uządzenia oraz
wymieni na swoj koszt wszystkie dostarczone jako rownowazne zakwestionowane
materiały na nowe oryginalne.
6 W razie uszkodzenia urządzenia uzytkowanego przez Zamawiającego W wyniku
zastosowania dostarczonego materiału, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia
takiego samego lub innego, rownoważnego urządzenia na czas naprawy
7. Rozpatrzenie reklamacji następowaÓ będzie poprzez wymianę materiału
zakwestionowanego na wolny od wad, ktory Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na
własny koszt, w terminie 3 dni licząc od daty złoŻenia reklamacji.
1.

.

.

se
Zamawiający moŻe odstąpiÓ od umowy w całościlub w części,z pzyczyn leŻących po
stronie Wykonawcy, w szczegolnosci w przypadku:
a) nienalezytego wykonania postanowien niniejszej umowy,

b) dostarczenia przez Wykonawcę towaru innego niŻ okreslony
Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy,

c) zgłoszenia przez

Zamawiającego trzech reklamacji

dostarczony przez Wykonawcę.

s

na

W

towar

10

Wykonawca zobowiąuje się do zabrania zuŻytych tonerow, tuszy lub ich częŚci i utylizacji
we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U' z 2013 r' poz'21) z poŹniejszymi zmianami, w terminie 3 dni od daty
pisemnego wezwania.

s

11

Niezaleznie od wcześniejszych postanowien Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy na Warunkach okreslonych w art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

s

12

Ewentualne spory, ktore mogą wyniknąc na tle wykonania postanowien umowy, będą
rozstrzygane przez właŚciwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie.

s
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Wszetkie zmiany lub uzupełnienia do niniąszej umowy mogą nastąpic w formie pisemnego
aneksu do umowy, pod rygorem niewazności.

s

14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

s

15

1. Umowę niniejsząsporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, W tym:

2 egzemplarze dlaZamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy'
2. lntegralną częścniniejszej umowy stanowią:
1) opis przedmiotu umowy Załączn|k nr 1
2) oferta Wykonawly z dnia
' ' - Załączn|k nr 2.
,

Zamawiający:

Wykonawca:
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