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. .. . ,.. 2017 r. w Szczecinie pomiqdzy Skarbem Pahstwa - Dyrektorem
zawarta w
Urzqdu Morskiego w Szczecinie z siedzibq_ przy pl. Stefana Batorego 4,70-207 Szczecin
reprezentowanym przez:

Wojciecha Zdanowicza

Dyrektora Urzqdu Morskiego w Szczecinie

zwanym w dalszej czqsci umowy Zamawiajqcym
a

(w przypadku przedsiqbiorcy wpisanego do KRS)
. ,.. ... kod pocztowy wpisanq do Rejestru Przedsiqbiorc6w prowadzonego
Nazwa firmy:
pzez Sqd Rejonowy w
Wydzial Gospodarczy pod nr KRS
reprezentowanE ptzez:
2)... ..
(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej)
Przedsiqbiorcq prowadzqcym
lmiq
gospodarczq
pod
z siedzibq w
nazwq
dzialalnoS6
DziatalnoSci Gospodarczej
zarejestrowanym
Centralnej Ewidencji Informacji
Rzeczypospolitej Polskiej,

inazwisko...
w
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zwanym w dalszej czq6ci umowy Wykonawcq
Stosownie do dokonanego przez Zamawiajqcego wyboru oferty Wykonawcy w postqpowaniu
nr ZT-l-2411192117, PO-ll-379lZZP-21343117 prowadzonym w trybie zapylania ofertowego,
przepisami Regulaminu wewnqtrznego udzielania zamowieh publicznych
zgodnie
w Urzgdzie Morskim w Szczecinie (Zarzqdzenie wewnqtrzne Nr 4 Dyrektora Urzqdu
Morskiego w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2017 r. zpo2niejszymi zmianami), strony zawarly
umowQ o nastqpujqcej tre6ci:

z

s1

jest jednorazowa, odplatna dostawa przez Wykonawcq
dla potrzeb Zamawiajqcego pali, desek pomostowych i profili czworokqtnych okreSlonych
w opisie przedmiotu umowy, stanowiqcym zalqcznik nr 1 do niniejszej umowy, zwanych
dalej towarem.
stanowiqcq
2. Przedmiot umowy jest tozsamy z ofertq Wykonawcy z dnia
zalqcznik nr 2 do niniejszej umowy.
1. Przedmiotem umowy

s2
Wykonawca oSwiadcza, 2e oferowany przez 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 tak?e posiada wymagane certyfikaty.

s3
1, Wykonawca zobowiqzany jest dostarczy6 towar, na swoj koszt i ryzyko do Bazy
Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie Magazyn nr 3, ul. Swiatowida 16c, kod
pocztowy 71-727, tel. (91) 44-03-323 w nieprzekraczalnym terminie do 7 tygodni od daty
zawarcia umowy. Osobq upowaznionq do odbioru towaru jest Pan Marcin Slowicki.
Magazyn przyjmuje od poniedzialku do piqtku w godz. od 7:00 do 14:00.

2.

4

Wykonawca zobowiqzany jest powiadomic z 2-dniowym wyprzedzeniem osobq
wymienionqw ust. 3 i4 o dokladnym terminie dostawy.
Do koordynacji calo6ci spraw zwiqzanych z niniejszq umowE Zamawiajqcy upowaznia:
Pana Piotra Glowq tel. (91) 44-03-256,fax. (91) 43-44-698, e-mail: pglowa@ums,gov.pl.
Do odbioru technicznego przedmiotu umowy ZamawiajEcy upowa2nia: Pana Marcina
Lena rtowicza Iel. (9 1 ) 42-15-335, e-mai : m lena rtowicz@u ms. gov. p
I

|
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1. Wykonawca udziela gwarancji nalezytejjako6ci na towar.
2. Okres gwarancji ustala sig na 180 miesiqcy, liczqcod datyodbioru przedmiotu umowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno6c z tytulu gwarancji za wady (w tym wady ukryte)
ujawnione w okresie eksploatacji towaru, zmniejszajqce jego warto66 uzytkowq.
4. Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeh z tytulu gwarancji i rqkojmi jest
Zamawiajqcy.
5. Utrata roszczeh z tytulu wad nie nastqpuje pomimo uplywu terminu gwarancji, jezeli
Wykonawca wadq podstqpnie zalail.
6. W razie stwierdzenia wad jakoSciowych lub ilo6ciowych dostarczonego towaru
Zamawiajqcy zglosi reklamacjq Wykonawcy. Wykonawca zobowiqzany jest rozpatrzyc
reklamacjg i wykonac swoje obowiEzki wynikajqce ze zgloszenia w terminie 7 dni od daty
otrzymania reklamacji. Bezskuteczny uplyw w/w terminu bqdzie traktowany przez strony
jako uznanie reklamacji przez Wykonawcg.
7. Wykonawca zobowiqzany jest do odebrania od Zamawiajqcego wadliwego towaru
i dostarczenia towaru wolnego od wad, na sw6j koszt i ryzyko.

s5
przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma lqcznqcenQ w kwocie: ... ........ zl
.podatek od toWarow iuslug VAT (wg stawki 23%)= ...... zl brutto (slownie
. ... ,.) ustalone na podstawie oferty
zalqczniknr
2doniniejszej umowy.
zdnia
...,
stanowiqcej
Wykonawcy
r.,
'1
Zamawiajqcy dokona zaplaty nalezno5ci okre5lonej w ust. na podstawie przedlozonej
faktury VAT Wykonawcy, ktorq Wykonawca wystawi zgodnie z ustawq z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towar6w i uslug ( Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z pozniejszymi
zmianami), po dostawie przedmiotu umowy w spos6b okreSlony w S 3 niniejszej umowy.
Ustala siQ termin na zaplatg faktury VAT na 14 dni od daty jej dorgczenia
Zamawiajqcemu.
NaleznoSc z tytulu faktury VAT zostanie zaplacona przelewem przez Zamawiajqcego na
rach unek bankowy Wykonawcy.
Za nieterminowq zaplatq faktury Wykonawca bqdzie naliczal odsetki ustawowe za
op6znienie, liczone za ka2dy dzien opo2nienia,
Wykonawca oSwiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o nr NIP:
Zamawiajqcy o6wiadcza, 2e jest podatnikiem podatku VAT o nr NIP 852-04-09-053
i upowaznia wykonawcq do wystawienia faktury bez jego podpisu.

1. Za wyKonanie
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Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje

z tytulu prowadzenia

niewlaSciwej

dokumentacji dla potrzeb podatku VAT.

s6
1, Strony ustalajq odpowiedzialnoS6 za niewykonanie lub nienaleZyte wykonanie Umowy
w formie kar umownych w nastgpujqcych wypadkach i wysoko6ciach:
a) Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kary umowne z tytulu odstqpienia
od umowy przezZamawiajqcego z powodu okoliczno6ci za kt6re odpowiada
Wykonawca - w wysoko6ci 10o/o wynagrodzenia brutto okreSlonego
w$5ust. lUmowy,

nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokoSci 0,2o/o
wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w $ 5 ust. 1 Umowy, za kaZdy

b) za

dzien opo2nienia.
Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy karq umownq z tytulu odstqpienia od umowy przez
Wykonawcg z powodu okolicznoSci, za kt6re odpowiada Zamawiajqcy - w wysokoSci
10% wynagrodzenia umownego brutto okre6lonego $ 5 ust. 1 Umowy.
2. Kary umowne uregulowane bgdq w ciqgu 14 dni od daty skierowania do strony
stosownego wezwania do zaplaty.
3. Strony mogq- dochodzic odszkodowania uzupelniajqcego na zasadach ogolnych gdy
wysoko66 poniesionej szkody przewy2sza karq umowna.

1)

s7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogE by6 dokonane za zgodq obu Stron wyraZonq
na piSmie w formie aneksu pod rygorem niewazno6ci.

s8
Spory wynikle na tle realizaqi niniejszej umowy bqdzie rozslrzygal rzeczowo wla6ciwy
Sqd Powszechny w Szczecinie.

se
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bqdq mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

s
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Integralnq czq56 niniejszej umowy stanowi4

1) Opis przedmiotu Umowy - zalqcznik Nr 1,
2) Oferta Wykonawcy - zalqcznik Nr 2
s

11

Umowq sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze
dla Zamawiajqcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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Zalqcznik nr 1 do umowy nr ZTI-241119214117, PO-ll-379lZZP-21343117

Opis przedmiotu umowy
Przedmiotem umowy jest dostawa nw, towaru ujqtego w tabeli w kolorze szarym:
Nazwa iopis przedmiotu

LP
1.

2.

Pal zzaoslrzeniem a20 cm, L=600cm

llo56

105 szt.

Deska pomostowa 4,8 x 16,5 x 150 cm

?

Profil czworokqtny 8 x23 x 500 cm

4.

Profil czworokqtny 8 x 23 x 200 cm
Profil czworokqtny 8 x 23 x 150 cm

70 szt.
1

13 szt.

7 szt.
70 szt.

6

Profil czworokqtny 15 x 15 x 250 cm bez zaostrzenia

20 szt.

7.

Profil czworokqtny 8 x 16 x 100 cm

20 szt.

I

Profil czworokqtny 15 x 15 x 150 cm bez zaostrzenia

30 szt.

Do poz, 1.
Zgodnie z aprobatqtechnicznq ITB AT-1 5-879912012 ,,Pale ztworzyw sztucznych HANIT@""
wydanq przez lnstytut Techniki Budowlanej w Warszawie, rok wydania 2012.

Do poz. od 2 do 8,
Zgodnie z aprobatq technicznq ITB AT-1 5-876612012 ,,Deski, profile kwadratowe i belki

zlworzyw sztucznych HANIT@" wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
rok wydania 2012.

