
WZOR UMOWY Nr ZT-l-241t184t2115

zawarla w dniu ..r. w Szczecinie pomigdzy Skarbem Pahstwa - Dyrektorem Urzgdu Morskiego
w Szczecinie z siedzibq przy pl Batorego 4,70-207 Szczecin
re preze ntow any m przez'.

Andrzeja Borowca Dyrektora Urzgdu Morskiego w Szczecinie

zwanym w dalszej czqSci umowy Zamawiajqcym
4... .., ..

wpisanym do:
Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS i wpisanym do Centralnej Ewidencji
i lnformacji o DzialalnoSci GospodarczE ...

reprezentowanym Wzez

zwanym w dalszej czqSci umowy Wykonawcq.

Stosownie do dokonanego przez Zamawilqcego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu nr ZT-I-
2411184115 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z przepisami Regulaminu wewnqtrznego
udzielania zam6wieh publicznych w Urzgdzie Morskim w Szczecinie (Zarzqdzenie wewngtrzne Nr'13
Dyrektora Urzgdu Morskiego W Szczecinie, z dnia 8 sierpnia 2007 r. ze zm.), strony zawarly umowe
o nastqpuj4cej tre5ci:
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1. Przedmiotem Umowy jest jednorazowa, odplatna dostawa przez Wykonawce dla potrzeb Zamawiajqcego
fabrycznie nowego stacjonarnego agregatu prqdotw6rczego firmy FOGO FP 80 ASCG TYP: FDG 80
PD zgodnie z opisem przedmiotu umowy, stanowiqcym zalqcznik Nr 1 do niniejszej umowy, zwanego
dalejagregatem.

2.Przedmiot Umowy jesttozsamyz ofertqWykonawcy Nr...... zdnia......r., stanowiqcqzalqcznik Nr2 do
niniejszej umowy.
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Wykonawca oSwiadcza, ze oferowany Vzez niego agregat stanowi jego wtasno5c, jest kompletny
i fabrycznie nowy, wolny od wad tizycznych i prawnych i jest dopuszczony do obrotu prawnego na terenie
RP oraz odpowiada pod wzglgdem jakoSci wymaganiom polskich i unijnych norm jakoSciowych, a takZe
posiada wymagane certyfikaty.
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1, Wykona Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie
przy ul. oszt i ryzyko, w nieprzekraczalnym terminie do 04
grudnia

2.Agregat zym podlqczeniu, uruchomieniu oraz pzeszkoleniu
wskazanych przezZamawiajqcego pracownik6w w zakresie prawidlowej obslugi agregatu, na podstawie
protokolu odbioru, podpisanego przez upowaZnionych przedstawicieli stron, kt6ry stanowi6 bgdzie
podstawq do wystawienia faktury VAT.

3.Wraz z agregatem Wykonawca dostarczy Zamawiajqcemu Dokumentacjg Techniczno-Ruchowq (DTR)
wraz z instrukcjq obslugi (w jgzyku polskim).

4. Wykonawcazobowiqzany jest powiadomi6 z 2-dniowym wyprzedzeniem osobg wymienionqw ust. 5 i

ust.6 o dokladnym terminie dostawy.
5. Do koordynacji cafoSci spraw zwiqzanych z niniejszq Umowq Zamawilqcy upowaZnia Inspektora ds.

Zaopalrzenia PaniE Julitg SzNapifskq, tel. 91 44 03 428 , fax. 91 43 44 698, email:
iszlapinska@ums.qov.pl

6.Do odbioru agregatu i koordynacji czynno6ci odbiorowych Zamawilqcy upowaZnia
Wydzialu Energetycznego Pana lreneusza Urbaniaka tel. 91 44 03
iurbaniak@ums.qov.pl

Z-cA Naczelnika
307 e-mail:
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l.Wykonawca udziela Zamawiajqcemu gwarancji nalezytej jakoSci na agregat.
2.Okres gwarancji ustala siq na 12 miesiqcy dla pracy ciqglej agregatu lub 60 miesiqcy dla pracy awaryjnej

agregatu, liczqc od daty odbioru towaru.
3.W zwiqzku zwyznaczonym okresem gwarancji strony ustalaj4 ze okres rqkojmi rczszerza sig na '15

miesigcy dla pracy ciqglej agregatu prqdotw6rczego oraz 63 miesiqce dla pracy awaryjnej agregatu
prqdotw6rczego, liczqc od daty odbioru towaru, tj. o 3 miesiqce ponad okres gwarancji.

4. Przeglqdy gwarancyjne bqdq dokonywane przez autoryzowany serwis producenta firmq FOGO
S.Wykonawca ponosi odpowiedzialnoSc z tytulu gwarancji za wady ukryte oraz wady wynikle w okresie

eksploatacji towaru, zgodnie z jego przeznaczeniem, zmniejszalqce jego warto6c uzytkowq.
6.Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeh z tytulu gwarancji i rgkojmijest ZamawiaJqcy
T.Utrata roszczef z tytulu wad nie nastgpuje pomimo uplywu terminu gwarancji, jeZeli Wykonawca wadq

podstqpnie zataii.
S.Jezeli w trakcie odbioru stwierdzona zostanie wada towaru, Zamawialqcy moze odmowiC jego odbioru,

a Wykonawca zobowiqzany bgdzie, w zaleZno5ci od wyboru Zamawiajqcego, do wymiany wadliwego
przedmiotu umowy na wolny od wad, w terminie uzgodnionym protokolarnie przez strony umowy, przy
czym termin ten nie moze by6 dlu2szy ni2 14 dni roboczych od dnia poinformowania Wykonawcy o
stwierdzeniu wady, bqdZ do usuniqcia wady w drodze jego naprawy, w terminie uzgodnionym
protokolarnie przez strony umowy, ptzy czym termin ten nie moze byc dluZszy niZ14 dni roboczych od
dnia poinformowania Wykonawcy o stwierdzeniu wady.

9,Zasady okre5lone w ust. 7 majq odpowiednie zastosowanie w przypadku ujawnienia wad towaru
w okresie rqkojmi lub gwarancji.

l0.Wykonawca zobowiqzany jest do odebrania od Zamawiajqcego wadliwego towaru i dostarczenia
wolnego od wad, na sw6j koszt i ryzyko.

l l.Wydanie przedmiotu umowy zostanie stwierdzone protokolem odbioru, podpisanym przez
upowaZnionych przedstawicieli obu stron niniejszej Umowy.
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l.Zawykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma lqcznie wynagrodzenie w kwocie:
......21netto + ..zl podatek od towar6w i uslug VAT (wg stawki 23%l =
......2N brutto (slownie zlotych:..... .............)

ustalone na podstawie ofertyWykonawcy Nr......2dnia................r. stanowiqcej zalqczntk Nr2 do
nrnrejSzeJ umowy.

2. Wynagrodzenie okre5lone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwiqzane z wykonaniem przedmiotu
umowyokt6rymmowa wS1.

3.Zamawiajqcy dokona zaplaty naleZnoSci okre5lonej w ust. 1 jednorazowo na podstawie faktury VAT, ktorq
Wykonawca wystawi zgodnie z Ustawq z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towar6w i uslug ((Dz. U. z 2011
r. Nr 177 , poz. 1054),), po wydaniu towaru w spos6b okreSlony w $ 3 niniejszej umowy.

4.Zaplala nalezno5ci nastqpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie '14 dni od
daty dorqczenia Zamawiajqcemu faktury VAT.

5.Za datq zaplaty nalezno5ci uwaZa sig datq dokonania przelewu bankowego przezZamawiajEcego.
6.Za zwlokg w zaplacie naleZno6ci wynikajqcej z faktury Wykonawca jest uprawniony do zqdania od

Zamawilqcego odsetek w wysokoSci ustawowej,
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'l.Wykonawca o5wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towar6w i uslug VAT.
Nr NlP...

2.Zamawiajqcy oSwiadcza, 2e jest podatnikiem podatku od towar6w i uslug VAT.
Nr NIP 852-04-09-053

3.Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytulu prowadzenia niewla6ciwej dokumentacji dla potrzeb
podatku od towar6w i uslug (VAT) stosownie do zapisow w Rozporz4dzeniu Ministra Finans6w z dnia 28
marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektorym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku,
wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towar6w i uslug, do ktorych nie majq
zastosowania zwolnienia od podatku od towar6w i uslug (Dz.U. Nr 68, poz.360).

4.W szczeg6lno6ciWykonawca zobowiqzuje sig do zwrotu na rzecz Zamawiajqcego
ewentua I nych strat (san kcj i podatkowych ) spowodowa nych :

- wadliwym wystawieniem faktury VAT,
- brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzeczZamawiajqcego
za wykonanq dostawg,



I

- r6znymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT
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1 . Wykon aw ca zaplaci Zamawiajqce m u ka rg u m owna.
a) za zwlokq w dostawie towaru - w wysokoSci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kaZdy

dzieh zwloki,
b) zazwlokg w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji

lub rgkojmi - w wysokoSci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za ka2dy dzieh zwloki,
liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad.

c) za odstqpienie od umowy przezZamawiajqcego zprzyczyn,zaklore odpowiedzialno6i ponosi
Wykonawca - w wysokoSci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

2.Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy karg umownq z tytutu odstqpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn za klore odpowiedzialno5c ponosi Zamawiajqcy - w wysoko5ci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, zzastrzeZeniem ust. 5.

3.Zamawilqcy zaslrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajqcego na zasadach
ogolnych, o ile wartoSc zastrze?onych kar nie pokrywa wartoSci szkody, a takZe w przypadkach dla
kt6rych kar umownych nie zaslrzeZono.

4.Zamawilqcy zastrzega sobie mozliwoS6 potrqcania kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

5.W razie istotnej zmiany okolicznoSci powodujqcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie moZna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy, Zamawilqcy moze odstqpic od Umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomoSci o tych okolicznoSciach. W takim przypadku Wykonawca moZe
Zqdac wylqcznie wynagrodzenia naleZnego z tytulu wykonania czqSci umowy.
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Ewentualne spory, kt6re mogq wyniknqi na tle wykonania postanowieh niniejszej umowy bgda
rozstrzygane przez wlaSciwy rzeczowo Sqd Powszechny w Szczecinie.
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Wszelkie zmiany lub uzupelnienia umowy wymagajq formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznoSci.
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W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majqzastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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l.Umowg niniejszq sporzqdzono w 3 jednobrzmiqcych egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla
Zamawilqcego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

2. I nteg ral nq czgSc n i n iej szej u mowy stanowiE zalEczn i ki :

Opis przedmiotu Umowy - zatqcznik Nr 1

Oferta Wykonawcy Nr ..... . z dnia - zalqcznik Nr 2

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

oP atrKT K

i-r.J'-,'Ls!-\
lVojctcr.lt rortowicz


