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zawarla w dniu
. ... ... 2017 r. w Szczecinie pomigdzy Skarbem Paf stwa - Dyrektorem
Urzqdu Morskiego w Szczecinie z siedzibq. Wzy pl. Batorego 4,70-207 Szczecin
reprezentowanym przezi
Wojciecha

Zdanowicza

- Dyrektora

Urzgdu Morskiego w Szczecinie

zwanym w dalszej czgSci umowy Zamawiajqcym
a

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do KRS)
Nazwa firmy:
. ... ... kod pocztowy wpisanq do Rejestru Przedsiqbiorc6w prowadzonego
przez Sqd Rejonowy w
...., ..
Wydzial Gospodarczy pod nr KRS
reprezentowanq przez:
1 )... ...
2).....
(w przypadku przedsiqbiorcy wpisanego do ewidencji dziatalnoSci gospodarczej)
lmiq i nazwisko
zam.
Przedsiqbiorcq prowadzqcym
dzialalno66 gospodarczq pod nazwq
z siedzibq w
zarejestrowanym
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno6ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
zwanym w dalszej czq6ci umowy Wykonawcq
Stosownie do dokonanego prze_z Zamawiajqcego wyboru oferty Wykonawcy w postqpowaniu
nr Zf-l-2411184117, PO-ll-379lZZP-11327l17 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,
przepisami Regulaminu wewnqtrznego udzielania zam6wiefi publicznych
zgodnie
w Urzqdzie 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 treSci:

z

s1
1, Przedmiotem umowy jest odplatna dostawa wraz z montaZem i uruchomieniem przez
Wykonawcq fabrycznie nowego klimatyzatora Sciennego LG STANDARD PLUS P12EN
okre6lonym w zalqczniku Nr 1 do niniejszej umowy, zwanym dalej ,,towarem".
2. Przedmiot umowy jest tozsamy z ofertq Wykonawcy nr .
...2 dnia ......... r.,
stanowiqcq zalqcznik nr 2 do niniejszej umowy i bqdqcq jej integralnqczqSciq.

s2
Wykonawca o6wiadcza, 2e okre6lony w S 1 przedmiot umowy odpowiada pod wzglqdem
unijnych norm jakoSciowych, jest wolny
od wad fizycznych i prawnych oraz jest dopuszczony do obrotu prawnego
na terytorium UE,

jako5ci wymaganiom polskich i

s3

1.
2.

Przedmiot umowy wymieniony w S 1 Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi
na wlasny koszt ryzyko w Stacji Nautycznej w Dziwnowie przy ul. Przymorze 3
w serwerowni w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
Montaz klimatyzatora nastqpi w miejscu wskazanym przez osoby upowaznione
do reprezentowania Zamawiajqcego zgodnie z $ 4 pkt.3.

i

3,

Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajqcemu instrukcje obstugi
w jgzyku polskim, gwarancjq oraz przeszkoli wyznaczonego pracownika z obslugi
klimatyzatora w terminie do 3 dni od zamontowania i uruchomienia.

s4
1.

2

Wykonawca, jest zobowiqzany powiadomic osobq wymienionq w ust. 2 i ust. 3 o dacie
i godzinie dostawy z dwudniowym wyprzedzeniem,
Do koordynacji calo6ci spraw zwiqzanych z niniejszq Umowq Zamawiajqcy upowaznia
Pana Piotra Glowg tel. (091) 44-03-565, e-mail: pglowa@ums.gov,pl,
Do odbioru przedmiotu umowy koordynacji czynnoSci odbiorowych Zamawiajqcy
upowaznia Pana Stanislawa Gorkiewicza
44-03-444, e-mail:
sgorkiewicz@ums. gov. pl.
Przedmiot umowy bqdzie przekazany Zamawiajqcemu na podstawie protokolu odbioru
koficowego.
Protokol odbioru koficowego powinien zawierac w szczeg6lno6ci: miejsce datq
sporzqdzenia, wykaz dostarczonego sprzqtu, uwagi zaslrzeienia oraz podpisy
przedstawicieli obydwu stron.

i
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6.

tel, (91)

i

Do koordynacji spraw zwiqzanych z
..

tel..

i

odbiorem Wykonawca upowaznia

Pana

., e-mail:

s5
Wykonawca udzieli Zamawiajqcemu gwarancji na przedmiot umowy, o ktorym mowa
w $1 na okres 36 miesigcy liczony od daty odbioru przedmiotu umowy.
2
Wykonawca ponosi odpowiedzialno6i z tytulu gwarancji za wady ukryte oraz wynikte
w okresie eksploatacji przedmiotu umowy zmniejszajqce jego warto6c uzytkowq
i estetycznq.
?
Wykonawca zapewni 6 odplatnych przeglqd6w serwisu gwarancyjnego Zamawiajqcemu
2 przeglqdy rocznie zgodnie zzaleceniem producenta przedmiotu umowy.
4
Wykonawca dostarczy wa2ny certyfikat wydany pzez firmq LG Electronics Polska
Sp. z o. o. zakresu odno6nie wykonywania montaZu, napraw gwarancyjnych
i przeglqd6w technicznych wymienionego klimatyzatora w $ 1 ust. 1.
5
Po zakohczeniu okresu gwarancji Wykonawca mo2e zapewnic odplatny serwis
pogwarancyjny, ktorego zakres bqdzie regulowa6 odrgbna umowa.
b
Wykonawca zapewni czas interwencji serwisowej nie dluzszy ni2 24h od momentu
zgtoszenia telefonicznego awarii,
7
Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczefi z tytulu gwarancji i rqkojmi jest
Zamawiajqcy.
8. Utrata roszczen z tytulu wad nie nastqpuje pomimo uplywu terminu gwarancji, jezeli
Wykonawca wadq podstqpnie zatail.
9. W przypadku zgloszenia reklamacji Zamawiajqcy nie bqdzie mial obowiqzku
dostarczenia przedmiotu reklamacji do siedziby Wykonawcy bqd2 innego wskazanego
przez Wykonawcq m iejsca.
10 Jezeli strony inaczej nie uzgodniq naprawy zwiqzane ze zgloszonq reklamacjq bqdq sig
o d bywaly we ws kaza nej p a cow ce Zamawiaj qce g o.
11 W przypadku, gdy reklamacja zalatwiana bqdzie popzez wymiang wadliwego
przedmiotu reklamacji na wolny od wad wszelkie koszty zwiqzane z odbiorem wadliwego
przedmiotu i dostarczeniem wolnego od wad ponosil bqdzie Wykonawca.
12 Termin wykonania obowiqzkow Wykonawcy wynikajqcych ze zgloszonej przez
Zamawiajqcego reklamacji wyznaczany bgdzie przez Zmawiajqcego w zalezno6ci
od charakteru wad. Wyznaczonytermin nie bqdzie m6gl by6 krotszy niZ14 dni idluzszy
ni2 jeden miesiqc.
1
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Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma lqcznq cenq w

kwocie:
zl netto + .........podatek od towar6w i uslug VAT (wg stawki 23o/o)= ...... zl brutto
(slownie
......) ustalone na podstawie
.... r,, stanowiqcej zalqcznik nr 2 do niniejszej
oferty Wykonawcy z
umowy.
Za wykonanie przeglqd6w gwarancyjnych o ktorych mowa w S 5 ust. 2 Wykonawca
zt netto + ... ... ... podatek od towar6w
otrzyma wynagrodzenie w lqcznej
brutto (slownie zlotych:
uslug VAT (wg stawki 23%)
wvkonawcv

zlotych:
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1 na podstawie przedlo2onej
Zamawiajqcy dokona zaplaly naleznoSci okreSlonej w ust."i:5i#:*"J:nu
faktury VAT Wykonawcy, ktorq Wykonawca wystawi (zgodnie
ustawq
dnia
11.03.2004 r. o podatku od towar6w i uslug - Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z p6zniejszymi
zmianami), po dostawie przedmiotu umowy w spos6b okreSlony w S 3 i $ 4 niniejszej

z

4

z

umowy.
Zamawiajqcy dokona zaplaty nale2noSci okreSlonej w ust. 2 na podstawie przedloZonych
faktur VAT Wykonawcy, ktore Wykonawca wystawi (zgodnie z ustawq z dnia 11.03.2004
r. o podatku od towarow i uslug Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z po2niejszymi zmianami),
po kazdym przeglqdzie serwisowym.
Zamawiajqcy dokona zaplaty przelewem w ciqgu 14 dni roboczych od daty dorgczenia
faktury VAT.
Za datq zaplaty nalezno6ci uwaZa siq datq dokonania przelewu bankowego przez
Zamawiajqcego.
Za zwlokq w zaptacie naleznoSci wynikajqcej z faktury Wykonawca jest uprawniony
do zqdania od Zamawiajqcego odsetek, w wysokoSci ustawowej.
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1.

Wykonawca oSwiadcza, 2e jest platnikiem podatku od towaru i uslug VAT,

NIP

.

jest podatnikiem podatku od towaru i uslug VAT,
NtP 852-040-90-53.
Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytulu prowadzenia niewlaSciwej

2. Zamawiajqcy oSwiadcza, ze

dokumentacji dla potrzeb podatku od towar6w i uslug (VAT).
4 W szczeg6lnoSci Wykonawca zobowiqzuje siq do zwrotu na rzecz ZamawiajEcego

ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych:
- wadliwym wystawieniem faktury VAT,
- brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiajqcego
za wykonanq dostawq,
- ro2nymi danymi na oryginale i kopiifaktury VAT.

s8
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kary umowne naliczane od kwoty wynagrodzenia
umownego brutto okreSlonego w S 6 ust.1
a) 0,5 o/o, za ka2dy dzien zwloki w dostarczeniu przedmiotu umowy,
b) 0,5 o/o, za ka2dy dzien zwloki w usuniqciu wad stwierdzonych przy odbiorze bqdz
w okresie gwarancji, liczony od wyznaczonego przez Zamawiajqcego terminu na
:

c)

usunigcie wad,
10oh, w przypadku odstqpienia od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn lezqcych
po stronie Wykonawcy.

2

z

przyczyn le2qcych

po

z

tytulu odstqpienia od umowy
stronie Zamawiajqcego w wysoko6ci 10 % kwoty

Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy karg umownE

wynagrodzenia umownego brutto okre6lonego w $ 6 ust,1 , z zaslrze2eniem treSci ust.6.
W razie zwlokiw wykonaniu dostawy Zamawialqcy moze:

a) wyznaczyc Wykonawcy dodatkowy termin dostawy z zachowaniem

prawa

do kary umownej, okre6lonej w ust. 1 lit. a),
b) odstqpi6 od umowy i 2qdat, kary umownej wskazanej w ust.1 lit, c) niniejszego
paragrafu.
4. W przypadku poniesienia szkody w zakresie przekraczajqcym wysokoS6 kar umownych
strony majq prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajqcego na zasadach ogolnych.
Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwo66 potrqcenia kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
o W razie istotnej zmiany okolicznoSci powodujqcej, ze wykonanie umowy nie le2y
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajqcy moze odstqpi6 od umowy w terminie 30 dni od powziqcia wiadomo6ci
o tych okolicznoSciach. W takim przypadku Wykonawca mo1e 2qdac wylqcznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czq6ci umowy.

se
Ewentualne spory, ktore mogq wyniknq6 na tle wykonania postanowiefi umowy bqdq
rozstrzygane przez wlaSciwy rzeczowo Sqd Powszechny w Szczecinie.
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Wszelkie zmiany lub uzupelnienia umowy moge nastqpi6 w formie pisemnego aneksu do
umowy, pod rygorem niewazno6ci.

s

11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majq zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

s12
Integralnq czqSc niniejszej umowy stanowiq:
1) Opis przedmiotu Umowy - zalqcznik Nr 1,
2) Oferta Wykonawcy z
. ... r. - zalqcznik Nr 2

dnia

s

13

Umowg niniejszq sporzqdzono w

3 jednobrzmiqcych egzemplarzach,
z pzeznaczeniem 2 egzemplarzy dla Zamawiajqcego i 1 egzemplarza dla Wykonawcy.
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Opis przedmiotu umowy:

L

Przedmiotem zam6wienia jest odplatna dostawa wraz

z

monla2em pzez Wykonawcq

klimatyzatora Sciennego LG STANDARD PLUS P12EN (sktad zestawu: jednostka
wewnqtrzna, jednostka zewngtrzna, pilot) dla potrzeb Zamawiajqcego.

ll.

Zakres zam6wienia obejmuje:
- demontaz istniejqcego klimatyzatora,
- dostawq, montaz i uruchomienie klimatyzatora Sciennego LG STANDARD PLUS P12EN
w tym wykonanie linii freonowej, podlqczenie do istniejqcej instalacji zasilajqcej i toru
skroplin,

-

a-

przeszkolenie pracownika Zamawiajqcego z obslugi urzqdzenia.

