
Wz6r Umowv Nr ZT-l-24111641212015

W dniu .....2015 r. w Szczecinie pomiqdzy Skarbem Panstwa - Urzqdem Morskim w
Szczecinie z siedzibq w Szczecinie, kod pocztowy 70-207 Szczecin, plac Batorego 4,
reprezentowanym pzez:

Andrzeja Borowca - Dyrektora Urzgdu Morskiego w Szczecinie

zwanym w dalszej czqSci umowy Zamawiaj4cym
a-
(w przypadku przedsiqbiorcy wpisanego do KRS)
nazwa firmy: ....... z siedzibq w.....
u|...... ..,.............kod pocztowy wpisanq do Rejestru Przedsiqbiorcow
prowadzonego przez Sqd Rejonowy w. ........, ...... Wydzial Gospodarczy pod nr KRS

., reprezenrowanE ptzez"
1).....
2)....
(w przypadku pzedsiqbiorcy wpisanego do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej)
lmiq i nazwisko. ..,PESEL. zam.. ......, przedsiqbiorcq pod
nazwq. ......., z siedzibqw...... ...,zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji
i I nform acj i o Dzi alal noSci Gospod arczej Rzeczypospol itej Pol skiej,

zwanym w dalszej czqSci umowy Wykonawc

Stosownie do dokonanego przez Zamawilqcego wyboru oferty Wykonawcy w postqpowaniu
nr 2T-l-2411164115 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z przepisami
Regulaminu wewnqtrznego udzielania zam6wieh publicznych w Urzqdzie Morskim w
Szczecinie (Zarzqdzenie wewnqtrzne Nr 19 Dyrektora Urzqdu Morskiego W Szczecinie, z
dnia 20 grudnia 2013 r. z po2niejszymi zmianami), strony zawarly umowg o nastgpujqcej
treSci:
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1. Przedmiotem umowy jest odplatna dostawa przez Wykonawcq dla potrzeb
Zamawilqcego fabrycznie nowego, specjalistycznego, dedykowanego kabla zasilajqco-
sterujqcego do sondy SonTek ADP 500 - 300 mb (kabel ll-8-Mp, Rs422, 300m, nr
katalogowy 36-0021-300), ptzeznaczonego do transmisji danych z sondy.ADP 500 i

zasilania w czqSci podwodnej przy podej5ciu do Portu Zewnqtrznego w Swinouj6ciu,
zwanego dalej towarem

2. Przedmiot umowy jest tozsamy z oferlq Wykonawcy Nr......2 dnia ......2015 r.,
stanowiqcq zalqcznik Nr 1 do niniejszej umowy.
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Wykonawca o6wiadcza, 2e oferowany pzez niego towar stanowi jego wlasno56, jest
fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych i jest dopuszczony do obrotu
prawnego na terenie RP oraz odpowiada pod wzglqdem jako6ci wymaganiom polskich i

unijnych norm jakoSciowych, a tak2e posiada wymagane certyfikaty.
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1. Wymieniony w $ 1 towar Wykonawca dostarczy na wlasny koszt i ryzyko do magazynu
Wykonawcy Nr 3 w Szczecinie, ul. Swiatowida 16 c,71-727 Szczecin, tel. 91 44 03 323,
w nieprzekraczalnym terminie 10 tygodni, liczqc od daty zawarcia umowy.



2. Wykonawca zobowiqzany jest powiadomi6 z 2-dniowym wyprzedzeniem osobq
wymienionq w ust. 3 o dokladnym terminie dostawy.

3. Do koordynacji caloSci spraw zwiqzanych z odbiorem towaru Zamawiajqcy upowaZnia
Starszego Inspektora ds. Zaopatrzenia paniq Ewg Kuchciriskq, tel.91 44 03 263,
fax.: 91 4344 698, e-mail: ekuchcinska@ums.gov.pl
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1. Wykonawca udziela gwarancji nalezytejjako6ci na towar.
2. Okres gwarancji ustala siq na 12 miesigcy, liczqc od daty odbioru towaru.
3. Okres rqkojmi ustala siq na 15 miesiqcy, liczqc od daty odbioru towaru.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno66 z tytulu gwarancji zawady ukryte orazwady wynikle

w okresie eksploatacji towaru, zgodnie z jego przeznaczeniem, zmniejszajqce jego
wartoS6 uzytkowq.

5. Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeh z tytulu gwarancji i rqkojmi jest
Zamawilqcy.

6. Utrata roszczeh z tytulu wad nie nastgpuje pomimo uplywu terminu gwarancji, jezeli
Wykonawca wadq podstqpnie zatail,

7. W razie stwierdzenia wad jako6ciowych i ilo6ciowych dostarczonego towaru Zamawiajqcy
zgtosi reklamacjq Wykonawcy. Wykonawca zobowiqzany jest rozpatrzye reklamacjq i

wykona6 swoje obowiqzki wynikajqce ze zgloszenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania
reklamacji. Bezskuteczny uplyw w/w terminu bqdzie traktowany pvez strony jako
uznanie reklamacj i przez Wykonawcq.

8. Wykonawca zobowiqzany jest do odebrania od Zamawiajqcego wadliwego towaru i

dostarczenia towaru wolnego od wad, na sw6j koszt i ryzyko.
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.........21 brutto ( slownie zlotych: ...../'100 ), ustalone na
podstawie oferty Wykonawcy stanowiqcejzalqcznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zamawiajqcy dokona zaplaty naleznoSci okreSlonej w ust. 1 na podstawie przedfo2onej
faktury VAT Wykonawcy, ktore Wykonawca wystawi (zgodnie z ustawq z dnia 11 marca' 2004 r. o podatku od towar6w i uslug - Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054), po dostawie' przedmiotu umowy w spos6b okre6lony w S 3 niniejszej umowy.

3. Zamawiajqcy dokona zaplaty przelewem w ciqgu 14 dni roboczych od daty dorgczenia
faktury VAT.

4. Za datq zaplaty nalezno6ci uwa2a siq datq dokonania przelewu bankowego przez
Zamawiajqcego.

5. Za zwlokq w zapfacie nalezno6ci wynikajqcej z faktur Wykonawca jest uprawniony do
2qdania od Zamawiajqcego odsetek, w wysokoSci ustawowej.

6. Do podpisania faktury ze strony Zamawilqcego jest upowazniona Pani Ewa Kuchciriska.
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1. Wykonawca oSwiadcza, 2e jest podatnikiem podatku od towarow i uslug VAT,
NtP...

2. Zamawiajqcy o6wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towar6w i uslug VAT,
NtP 852-04-09-053.

3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytuNu prowadzenia niewla5ciwej
dokumentacji dla potrzeb podatku od towar6w i uslug.
W szczeg6lnoSci Wykonawca zobowiqzuje sig do zwrotu na rzecz Zamawiajqcego
ewentualnych strat /sankcji podatkowych/ spowodowanych :

a) wadliwym wystawieniem faktury VAT,



brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz
Zamawiajqcego za wykonane dostawy,
roZnymi danymi na oryginale i kopiifaktury VAT.
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1 . Wykonawca zaplaci Zamawilqcemu kary umowne:
1) za zwlokq w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokoSci 0,5 % wynagrodzenia

umownego brutto naleznego za przedmiot umowy co do, ktorego Wykonawca
pozostaje w zwloce zakahdy dzieh zwloki,

2) za odstqpienie od Umowy pzezZamawiajqcego z przyczyn zale2nych od Wykonawcy
- w wysoko6ci 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

3) za zwlokq w usuniqciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji bqdz rqkojmi- w wysokoSci 0,5 o/o wynagrodzenia umownego brutto
naleznego za przedmiot umowy co do, ktorego Wykonawca pozostaje w zwloce, za
ka2dy dzien zwloki , liczony od terminu wyznaczonego na wymianq produktu.

2. Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy karq umownE z tytulu odstqpienia od umowy pzez
Wykonawce z przyczyn za ktore odpowiedzialno66 ponosi Zamawiajqcy - w wysoko5ci
'10% wynagrodzenia umownego brutto, zzastrzeleniem ust. 5.

3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeNniajqcego na
zasadach og6lnych, o ile wartoll, zastrze2onych kar nie pokrywa warto6ci szkody, a
tak2e w przypadkach dla kt6rych kar umownych nie zastrzeZono.

4. Zamawiajqcy zaslrzega sobie mozliwo56 potrqcania kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

5. W razie istotnej zmiany okoliczno6ci powodujqcej, 2e wykonanie umowy nie leZy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajqcy moZe odstqpi6 od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomoSci o
tych okoliczno5ciach. W takim przypadku Wykonawca mo2e 2qdac wylqcznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czqSci umowy.
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Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaZnoSci,
W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowE zastosowanie majq przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Prawem wlaSciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
Ewentualne spory powstale na tle realizaqi niniejszej umowy rozstrzygane bqdq przez
wfa6ciwy rzeczowo sqd wla5ciwy dla siedziby Zamawiajqcego.
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Umowg sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, dwa dla
Zamawiajqcego, jeden dla Wykonawcy.
Integralnq czqSc umowy stanowi:
a) oferta Wykonawcy Nr......zdnia .......2015 r. -Zalqcznik Nr 1.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

b)

c)
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