Zalqcznik nr 4
do Regulaminu
udzielania zamowieh publicznych
w Urzqdzie Morskim w Szczecinie

Szczecin, dnia 1 4.06.2017

Znak sprawy: PO-l l-379|ZZP

-21 260 I 17
(numer wniosku nadany przezZespol ds. Zamdwied Publicznych)

r.

zT-t-241115513t2017
(numer wniosku nadany przez kom6rkg organizacyjnq)

Zapytanie ofertowe
Zamawiajqcy, Dyrektor Urzgdu Morskiego
zaprasza do zloZenia oferty na:

1.

w

Szczecinie, Plac Batorego

4 70-207 Szczecin

Tytut zamowienia:

Aktualizacja (upgrade) oprogramowania hydrograficznego Hypack oraz kluczy
sprzetowych do wersji programu 2018.

2.

Opis przedmiotu zam6wienia:
Aktualizacja oprogramowania hydrograficznego Hypack orazkluczy sprzQtowych:

203 pa2dziernika 2017r. do 03 pa2dziernika20l8r. (1 rok)
Hypack SURVEY o numerach:
1 5689855
1 5689850
Hypack OFFICE o numerach.
1 5689845
1 5689840

220 grudnia 2016r. do 20 grudnia 2018 r. (2lata)
Hypack LITE o numerach:
1 5693044
1 5693045
1 5693046
15693047
Hypack OFFICE o numerach
1 5693040
1 5693041
1 5693042
1 5693043

3.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszejjest najnizsza cena brutto.

4.

Osoba/y upowazniona/y do kontakt6w z Wykonawcami:
Merytorycznie : Julita Sztapinska -lnspektor ds. Zaopatzenia nr tel. 091 44 03 428
Technicznie:
nr tel. 91 44 03 371 ; e-mail:dmatusiak@ums.gov.pl

nr tel. 091 44 03 377 ; e-ma

i|:

mo

ziewicz@ums. gov. pl

5.

Ofefta powinna zawierac:
a) nazwg Wykonawcy
b) adres Wykonawcy
c) ceng netto
d) stawkg podatku VAT
e) ceng brutto
f) podpis wykonawcy lub osoby upowaznionej
g) warunki ptatno6ci
Zlozenie ofertv iest iednoznaczne z akceptaciq warunk6w wzoru umowv.

6

Miejsce itermin zloZenia oferty
Ofertg nale2y zlo2y6, w zamknigtej kopercie do dnia 23.06.2017r. do godziny 15:00 na
adres Urzqd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin Kancelaria
Og6lna Urzqdu pok. 130 z dopiskiem: (Oferta na aktualizacjg oprogramowania
hydrograficznego Hypack)

7. lnformacje dodatkowe

wymagany termin realizacji zam6wienia 14 dni od daty podpisania umowy
ptatnoSc przelewem 14 dni od daty otrzymania towaru wrazz fakturq

Podpis Dyrektora Urzqdu lub osoby upowaznionej
z up.
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.... 2017 r., w Szczecinie pomiqdzy:

Skarbem Paristwa - Dyrektorem Urzgdu Morskiego w Szczecinie z siedzibq w
Szczecinie przy pl.Stefana Batorego 4,70-207 Szczecin reprezentowanym przezi
Andrzeja Borowca
zw anym

da

- Dyrektora

Urzqdu Morskiego w Szczecinie

lej Za m awiajqcym

a firmq

.

... ...

reprezentowanq pzez:

..2 siedzibq pzy

ul.

zwanqdalej Wykonawcq.
Stosownie do dokonanego przezZamawiajqcego wyboru Wykonawcy, w postqpowaniu
udzielenie zamowienia publicznego znak: ZT-l-241115512017, PO-ll-379|ZZP21260117, przeprowadzonym w trybie ,,zapylania ofertowego" zgodnie z Zarzqdzeniem
Wewngtrznym Nr 4 Dyrektora Urzgdu Morskiego w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2017
r. ,,w sprawie ,,Regulaminu udzielania zamowiefi publicznych w Urzqdzie Morskim
w Szczecinie" Strony zawarly umowe o nastgpujqcej tresci:

o

s1.
Zamawiajqcy zleca a Wykonawca zobowiqzuje sig do wykonania aktualizacji
o pro g ra mowa n ia hyd rog raficznego fi rmy Hypack oraz aktualizacji pos ad a nych
sprzgtowych:
i

203 pa2dziernika 2017r. do 03 pa2dziernika20l8r. (1 rok)
Hypack SURVEY o numerach:
1 5689855
1 5689850
Hypack OFFICE o numerach:
1 5689845
1 5689840

220 grudnia 2016r, do 20 grudnia 2018 r. (2lala)
Hypack LITE o numerach:
1 5693044
1 5693045
1 5693046
1 5693047
Hypack OFFICE o numerach:
1 5693040
1 5693041
15693042

kl

uczy

s2.
Miejsce dostarczenia oprogramowania oraz odbioru

i zwrotu kluczy sprzgtowych:

Wydziaf Pomiarow Morskich, ul. Swiatowida 16c,71-727 Szczecin.

s3.
Wykonawca zobowiqzuje sig do zrealizowania przedmiotu umowy, okre5lonego w $1,
w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

s4.

1.

Do kontaklow z WykonawcqZamawiajqcy wyznaczal
nr tel. 91 44 03 371; e-mail:dmatusiak@ums.gov.pl
n

2.

r

tel. 91 44 03 377', e-mai : moziewicz@u
|

ms. gov. pl

Do kontaktow z Zamawiajqcym Wykonawca wyznacza'.

s5.
Odbior od Wykonawcy zaktualizowanego oprogramowania oraz kluczy sprzgtowych
zostanie dokonany przez upowaZnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajqcego.

s6.

1. Strony ustalajq wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
przedlohonq WzeZ Wykonawcg ofedq znak:
..... z dnia

na

netto

kwotg
oo/r

oo).

2. Po doliczeniu podatku VAT w wysokosci
3.
4.
5.
6.
7.
B.

9.

..zt brutto

(slownie:

(slownie:

23o/o, kwota wynagrodzenia wyniesie
., 'u/roo).

Podstawg do wystawienia faktury VAT stanowic bqdzie protok6l odbioru przedmiotu
umowy przyjqty i podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron.
Ustala sig termin na zaplatg faktury na 14 dni od daty jej dorgczenia Zamawiajqcemu.
NaleznoSc z tytulu faktury VAT zostanie zaplacona przelewem przez Zamawiajqcego
na rachunek bankowy Wykonawcy.
Za nieterminowq zaptatq faktury Wykonawca bgdzie naliczal odsetki ustawowe za
op6znienie, liczone za ka|dy dzien opoZnienia.
Wykonawca o6wiadeza,2e jest podatnikiem podatku VAT o nr NIP:
Zamawiajqcy o6wiadcza,2e jest podatnikiem podatku VAT o nr NIP: 852-04-09-053
i upowaznia Wykonawcg do wystawiania faktur bez jego podpisu.
Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje
tytutu prowadzenia niewlasciwej
dokumentacji dla potrzeb podatku VAT.

z

s7.

1.

Strony ustalajq odpowiedzialno6c za niewykonanie lub nienale2yle wykonanie Umowy
w formie kar umownych w nastgpujqcych wypadkach i wysoko6ciach:
1 ) Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kary umowne:
l

a) z tytutu odstqpienia od umowy pzez
za ktore odpowiada Wykonawca

b)

okre6lonego w S 6 ust, 2 Umowy,

za

nieterminowe wykonanie przedmiotu

umowy w

wysoko5ci

0,2o/o

wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w $ 6 ust. 2 Umowy, za kaZdy
dzien op6znienia.
2) Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy karq umownE z tytulu odstqpienia od umowy
przez Wykonawcq powodu okoliczno6ci, za ktore odpowiada Zamawiajqcy
w wysokoSci 10% wynagrodzenia umownego brutto okre6lonego w $ 6 ust. 2
Umowy,
Kary umowne uregulowane bgdq w ciqgu 14 dni od daty skierowania do strony
stosownego wezwania do zaplaty.
Strony mogE dochodzic odszkodowania uzupetniajqcego na zasadach ogolnych, gdy
wysokoSc poniesionej szkody przewy2sza karq umownq.

z

-

2.
3.

-

ZamawiajEcego z powodu okolicznoSci,
w wysokoSci 10% wynagrodzenia brutto,

s8.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogq byc dokonane za zgodq obu Stron wyrazonq
na pi6mie w formie aneksu pod rygorem niewaznoSci.

se.
Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bqdzie rozslrzygal rzeczowo wla6ciwy
Sqd Powszechny w Szczecinie.

s 10.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bgdq mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnegq.

s 11.
Umowq sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajqcego i jed e n egze m pla rz dla Wyko n awcy.
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