WZOR UMOVW

Nr

ZT-l-241/1 81/2/2017 : PO-||-379/ZZP-1/338/17

dniu

zawarta w
.2017 r. w Szczecinie, pomigdzy Skarbem Pahstwa - Dyrektorem Urzgdu Morskiego
w Szczecinie z siedzibq przy placu Stefana Batorego 4,70-207 Szczecin,
reprezentowanym przez:

Wojciecha Zdanowicza

-

Dyrektora Urzgdu Morskiego w Szczecinie

zwanym w dalszej czg6ci umowy Zamawiajqcym,

firmE...
wpisanq do:

KRS

Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem
Centralnej Ewidencji i Informacjio Dzialalno5ciGospodarczej ...

w

...

/

przedsigbiorcq zarejestrowanym

reprezenrowanqprzez
zwanE w dalszej czg6ci umowy Wykonawc4.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajqcego wyboru oferty Wykonawcy w postqpowaniu nr ZT-I2411181117 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z przepisami Regulaminu wewnqtrznego
udzielania zamowieh publicznych w Urzgdzie Morskim w Szczecinie (Zarzqdzenie wewngtrzne Nr 4
Dyrektora Urzqdu Morskiego w Szczecinie, z dnia 20 stycznia 2017 r. z po2niejszymi zmianami), strony
zawarly umowQ o nastgpujqcej tre6ci:
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1. Przedmiotem umowy jest

jednorazowa odplatna dostawa przez Wykonawcg

dla

potrzeb

Zamawiajqcego fabrycznie nowego mikroskopu HD4l do pomiaru zlqczy Swlitlowodowych,
zwanego dalej urzqdzeniem, zgodnie z opisem przedmiotu umowy stanowiqcym zalqcznik nr 1 do

2.

niniejszej umowy,

Przedmiot umowy jest tozsamy

z ofertq Wykonawcy z dnia ......r., stanowiqcq zalqcznik Nr 2

do

niniejszej umowy.

s2
Wykonawca oSwiadcza, ze oferowane przez niego urzqdzenie odpowiada pod wzglgdem jakoSci
wymaganiom polskich i unijnych norm jakoSciowych, jestwolne od wad lizycznych i prawnych oraz jest
dopuszczone do obrotu prawnego na terytorium UE.

s3

1.

Wykonawca zobowiqzuje siq dostarczyc urzqdzenie wraz

Magazynu

z

instrukcjq obslugi w jgzyku polskim do

nr 3 UMS, ul. Swiatowida 16c, 71-727 w Szczecinie na swoj koszt

nieprzekraczalnym terminie do 6 tygodniod daty zawarcta umowy.

i

ryzyko, w

Urzqdzenie zostanie wydane Zamawialqcemu na podstawie protokolu odbioru, podpisanego przez
upowaZnionych przedstawicieli stron.

4

Wykonawca zobowiqzany jest powiadomic z 2-dniowym wyprzedzeniem osoby wymienione w ust. 4
i ust,5 o doktadnym terminie dostawy.
Do koordynacji caloSci spraw zwiqzanych z niniejszq umowq Zamawiajqcy upowaznia Inspektora ds.
Zaopatrzenia Paniq Joannq Duk, tel. 91 44 03 257, fax, 91 43 44 698, e-mail: iduk@ums.qov.pl.
Do odbioru towaru Zamawiajqcy upowaZnia Pana Marcina Slowickiego - Starszego Magazyniera
Magazynu nr 3, tel. (91) 4 403-323.
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I
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Wykonawca udziela Zamawiajqcemu gwarancji na zakupiony towar:
Okres gwarancji ustala sig na 36 miesigcy,liczqc od daty odbioru urzqdzenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoSd

z tytulu gwaranqi za wady

ukryte oraz wynikle w okresie

eksploatacji urzqdzenia, zmniejszajqce jego warto6c uzytkowq i estetyczn4

4
5

6.

7

.

Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeh z tytutu gwarancji i rgkojmijest ZamawiajEcy.
Utrata roszczeh z tytulu wad nie nastgpuje pomimo uptywu terminu gwarancji, jezeli Wykonawca wadq
podstgpnie zatait.

Jezeli w trakcie odbioru urzqdzenia stwierdzona zostanie wada, Zamawiajqcy moZe odmowid jego
odbioru, a Wykonawca zobowiqzany bqdzie, w zale2noSci od wyboru Zamawiajacego, do wymiany
wadliwego urzqdzenia na wolne od wad, w terminie uzgodnionym protokolarnie przez strony umowy,
przy czym termin ten nie moze byc dluZszy ni214 dni roboczych od dnia poinformowaniaWykonawcy o
stwierdzeniu wady, b4dz do usunigcia wady w drodze jego naprawy, w terminie uzgodnionym
protokolarnie przez strony umowy, przy czym termin ten nie moze byc dlu2szy ni214 dni roboczych od
dnia poinformowania Wykonawcy o stwierdzeniu wady.
Zasady okre6lone w ust. 7 majq odpowiednie zastosowanie w przypadku ujawnienia wad towaru w

okresie gwarancji.
Wykonawca zobowiqzany jest do odebrania od Zamawiajqcego wadliwego towaru i dostarczenia
wolnego od wad, na swoj koszt i ryzyko
9. Wydanie towaru po jego naprawie lub wymianie na wolny od wad zostanie stwierdzone protokolem
odbioru, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli obu stron niniejszej umowy.

B.
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Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma lqczne wynagrodzenie w kwocie:

.............21 netto

......

+
brutto (

..zl podatek od towar6w

zNotych:.....

zN
slownie
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy Nr ......

2.

3.
4

i

uslug VAT (wg stawki 23%l

=

...,.........)
z dnia................r. stanowiqcej zalqcznik Nr 2 do

niniejszej umowy.
Ustala sig, ze rozliczenie za przedmiot umowy nastqpi jednorazowo na podstawie faktury VAT.

Zamawiajqcy dokona zaptaty nale2noSci okreSlonej w ust. '1 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
2016 r. poz.710 zp62niejszymi zmianami), po dostarczeniu towaru w sposob okreSlony w $ 3 ust.1
niniejszej umowy.
Zaplata naleZnoSci nastqpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 14 dni od
daty dorqczenia Zamawiajqcemu faktury VAT.
Za datg zaplaty naleZnoSci uwaza siq datg obciqzenia rachunku bankowego Zamawiajqcego.
Za zwlokq w zaplacie naleZno6ci wynikajEcej z faktury Wykonawca jest uprawniony do zqdania od
Zamawiajqcego odsetek w wysokoSci ustawowej.

s6
Wykonawca oSwiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towar6w i uslug VAT Nr N|P.....
Zamawiajqcy oSwiadcza, 2e jest podatnikiem podatku od towar6w i uslug VAT Nr NIP 852-04-09-053
Wykonawca ponosiwszelkie konsekwencje z tytulu prowadzenia niewla5ciwej dokumentacji dla potrzeb
podatku od towarow i uslug (VAT).
W szczegolno6ci Wykonawca zobowiqzuje sig do zwrotu na rzeczZamawiajqcego ewentualnych strat
(sankcji podatkowych) spowodowanych
wadliwym wystawieniem faktury VAT,
- brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiajqcego,
- za wykonanq dostawg,
- roznymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT

1

z

:

-
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Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu karq umownq

a) za zwlokq w wykonaniu
b)

c)

przedmiotu umowy

brutto za kaZdy dzieh zwloki,

-

w wysokoSci 0,5 % wynagrodzenia umownego

za zwlokq w usuniqciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji
lub rgkojmi - w wysokoSci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kaZdy dziefi zwloki,
licz_ony od uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad,
za odstqpienie od umowy przezZamawiajqcego zprzyczyn, za ktore odpowiedzialno6c ponosi
Wykonawca - w wysokoSci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

2

Zamawi{qcy zaplaci Wykonawcy karq umownq z tytulu odstqpienia od umowy przez Wykonawce
ptzyczyn za ktore odpowiedzialnoSc ponosi Zamawiajqcy - w wysoko6ci 10% wynagrodzenia

z

umownego brutto, zzastrzeZeniem ust. 5.

4

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajqcego na zasadach
ogolnych, o ile wartoSc zaslrzeZonych kar nie pokrywa wartoSci szkody, a takZe w przypadkach dla
ktorych kar umownych nie zaslrzeZono.
Zamawiajqcy zastrzega sobie moZliwo6i potr4cania kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,

razie istotnej zmiany okoliczno5ci powodujqcej, 2e wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie moZna byto przewidziec w chwili zawarcia umowy, Zamawiajqcy moze odstqpic
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo6ci o tych okoliczno6ciach. W takim przypadku
Wykonawca moZe 2qdac wylqcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgSci umowy.

5. W

s8
Ewentualne spory, kt6re mogE wyniknqi

na tle wykonania postanowieh niniejszej umowy

bgdq-

rozstrzygane przez wtaSciwy rzeczowo Sqd Powszechny w Szczecinie.

se
Wszelkie zmiany lub uzupelnienia umowy wymagajq formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem
niewaZno5ci.

s10
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majqzastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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1.

2
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Umowq niniejszq sporzqdzono w 3 jednobrzmiqcych egzemplarzach,
Zamawiajqcego, 1 egzemplarz- dla Wykonawcy,
I ntegralnq czg5c niniejszej umowy stanowi:
Opis przedmiotu umowy -Zalqczniknr I
zalqcznik Nr 2
Oferta Wykonawcy z

w tym 2 egzemplarze dla

dnia
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