WZOR UMOWY Nr 2T-l-241118215117

...r. w Szczecinie pomiqdzy Skarbem Pahstwa - Dyrektorem Urzqdu
zawarta w dniu
Morskiego w Szczecinie z siedzibq przy placu Stefana Batorego 4,70-207 Szczecin
reprezentowanym ptzez'.
Wojciecha Zdanowicza

- Dyrektora Urzgdu

Morskiego w Szczecinie

zwanym w dalszej czqSci umowy Zamawiajqcym

4.....,
wpisanym do:
Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem
Ewidencji

..,.. I wpisanym do Centralnej
KRS
i Informacji o Dzialalno5cr Gospodarczej

reprezentowanym

pzez.
zwanym w dalszej czqSci umowy Wykonawcq.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajqcego wyboru oferty Wykonawcy w postqpowaniu nr
ZT-l-2411182117 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z przepisami Regulaminu
wewngtrznego udzielania zamowieh publicznych 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:

s1
l.Przedmiotem Umowy jest jednorazowa, odplatna dostawa przez Wykonawcg dla potrzeb
Zamawiajqcego fabrycznie nowego zestawu lokalizacyjnego vloc-5000 wrazz dodatkowym
wyposa2eniem zwanego dalej urzqdzeniem zgodnie z opisem przedmiotu umowy,
stanowiqcym zalEcznik Nr 1 do niniejszej umowy.
2.Przedmiot Umowy jest tozsamy z ofertq Wykonawcy
zalqcznik Nr 2 do niniejszej umowy.

Nr

z

dnia ......r., stanowiqcq

s2
Wykonawca o6wiadcza, 2e oferowane pzez niego urzqdzenie stanowi jego wlasnoS6, jest
kompletny i fabrycznie nowy, wolny od wad 'fizycznych i prawnych i jest dopuszczony do obrotu
prawnego na terenie RP oraz odpowiada pod wzglqdem jakoSci wymaganiom polskich i unijnych
norm jakoSciowych, a tak2e posiada wymagane certyfikaty.

s3
jest dostarczyc kompletne urzqdzenie do Bazv Oznakowania
Nawiqacvineqo w Swinoui6ciu przv ul. Fihskiei 5, tel. 91 44 03 544, na swoj koszt i ryzyko,
w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.
2.Urzqdzenie zostanie wydane Zamawiajqcemu na podstawie protokofu odbioru, podpisanego
przez upowaznionych przedstawiciel i stron.
3.Protokol odbioru, o kt6rym mowa w ust. 2 stanowic bqdzie podstawg do wystawienia faktury
VAT.
'1

. Wykonawca zobowiqzany

4.Wykonawca przeszkoli wskazanych przezZamawiajqcego pracownik6w w zakresie prawidlowej
obslugi urzqdzenia.
S.Wraz z urzqdzeniem Wykonawca dostarczy Zamawiajqcemu instrukcjq obslugi w jqzyku
polskim.

jest powiadomic z2-dniowym wyprzedzeniem osobg wymienionq
w ust. 7 i ust. 8 o dokladnym terminie dostawy,
7. Do koordynacji calo6ci spraw zwiqzanych z niniejszq Umowq Zamawialqcy upowaznia
lnspektora ds. Zaopatrzenia Paniq Julitq Sztapifiskq, tel. 91 44 03 428 , Iax. 91 43 44 698,
email: iszlapinska@ums.qov. pl
8.Do odbioru urzqdzenia i koordynacji czynnoSci odbiorowych Zamawiajqcy upowaznia
Inspektora p.o. Kierownika Oddziatu Elektrycznego Pana Edwarda Pasika tel. 91 44 03 544
e-mail: epasik@ums.qov. pl

6. Wykonawca zobowiqzany

s4
l.Wykonawca udziela Zamawiajqcemu gwarancji naleZytejjakoSci na urzqdzenie.
2.Okres gwarancji ustala sig na 24 miesiqce,liczqc od daty odbioru urzqdzenia.
3. Przeglqdy gwarancyjne bqdq dokonylvane przez autoryzowany serwis producenta.
4.Wykonawca ponosi odpowiedzialno6c z tytulu gwarancji za wady ukryte oraz wady wynikte
w okresie eksploatacji urzqdzenia, zgodnie z jego przeznaczeniem, zmniejszajqce jego wartoSc
uzytkowq
5.Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczen z tytulu gwarancji i rqkojmi jest
Zamawiajqcy.
6.Utrata roszczen z tytulu wad nie nastgpuje pomimo uplywu terminu gwarancji, jezeli Wykonawca
wadg podstqpnie zatail.
7.Je2eli w trakcie odbioru stwierdzona zostanie wada urzqdzenia, Zamawiajqcy moze odmowic
jego odbioru, a Wykonawca zobowiqzany bgdzie, w zalezno6ci od wyboru Zamawiajqcego, do
wymiany wadliwego urzqdzenia na wolne od wad, w terminie uzgodnionym protokolarnie przez
strony umowy, ptzy czym termin ten nie moze bye, dlu2szy ni2 14 dni roboczych od dnia
poinformowania Wykonawcy o stwierdzeniu wady, bqd2 do usunigcia wady w drodze jego
naprawy, w terminie uzgodnionSrm protokolarnie przez strony umowy, przy czym termin ten nie
mo2e byt dluZszy ni2 14 dni roboczych od dnia poinformowania Wykonawcy o stwierdzeniu
wady,
S.Zasady okreSlone w ust. 7 majq odpowiednie zastosowanie w przypadku ujawnienia wad
urzqdzenia w okresie gwarancji.
.

9.Wykonawca zobowiqzany jest do odebrania od Zamawiajqcego wadliwego urzqdzenia
dostarczenia urzqdzenia wolnego od wad, na sw6j koszt i ryzyko.
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.Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma lqcznie wynagrodzenie w kwocie:

........21netto + ....
.zl podatek od towar6w i ustug VAT (wg stawki
(
....... zl brutto slownie zlotych:.
..............) ustalone na
23%l =
podstawieofertyWykonawcyNr......zdnia................r.stanowiqce1zalqcznikNr2do
niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwiqzane z wykonaniem
przedmiotu umowy o ktorym mowa w S 1.

3.Zamawiajqcy dokona zaplaty nale2no6ci okre6lonej w ust. 1 na podstawie faktury VAT, ktorq
Wykonawca wystawi zgodnie z Ustawq z dnia'11 marca 2004 r. o podatku od towar6w i uslug (
Dz. U.22016 t. poz.710 z poZniejszymi zmianami ) po wydaniu urzqdzenia w spos6b okre6lony
w S 3 ust.2 niniejszej umowy.
4.Zaplata naleznoSci nastqpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 21
dni od daty dorqczenia Zamawiajqcemu faktury VAT.
S.Za datq zaplaty nalezno6ci uwaZa siQ datq dokonania przelewu bankowego przez
Zamawiajqcego.
6.Za zwlokq w zaplacie naleznoSci wynikajqcej z faktury Wykonawca jest uprawniony do zqdania
od Zamawiajqcego odsetek w wysokoSci ustawowej.

/
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l.Wykonawca oSwiadcza,2e jest podatnikiem podatku od towar6w i uslug VAT.
Nr NlP.
2.Zamawiajqcy o6wiadcza,2ejest podatnikiem podatku od towar6w i uslug VAT.
Nr NIP 852-04-09-053
3.Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytulu prowadzenia niewlaSciwej dokumentacji dla
potrzeb podatku od towar6w i uslug (VAT). W szczeg6lno5ci Wykonawca zobowiqzuje siq 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,
- ro2nymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT
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Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu karq umownq:
a) za zwlokq w dostawie urzqdzenia w wysoko5ci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto zaka2dy dzieh zwtoki,
b) za zwlokq w usuniqciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rgkojmi- w wysoko5ci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto zaka2dy
dzien zwloki, liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usuniqcie wad.
c) za odstqpienie od umowy przez Zamawiajqcego przyczyn, za ktore
odpowiedzialnoSc ponosi Wykonawca - w wysoko6ci 10 oh wynagrodzenia umownego
brutto.

-

z

2.Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy karq umownq z tytulu odstqpienia od umowy pvez
Wykonawcg z Wzyczyn za ktore odpowiedzialnoSc ponosi Zamawialqcy - w wysoko6ci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, z zaslrze2eniem ust. 5.
3.Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupefniajqcego na
zasadach og6lnych, o ile warto|c zaslrze2onych kar nie pokrywa warto5ci szkody, a takze w
przypadkach dla ktorych kar umownych nie zastrze2ono.
4.Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwo66 potrqcania kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,
5.W razie istotnej zmiany okolicznoSci powodujqcej, 2e wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie6 w chwili zawarcia umowy, Zamawiajqcy mo2e
odstqpic od Umowy w terminie 30 dni od powziqcia wiadomo6ci o tych okoliczno5ciach. W takim
przypadku Wykonawca mo2e ZqdaA wylqcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
czqSci umowy.

s8
Ewentualne spory, kt6re mogq wyniknqd na tle wykonania postanowief niniejszej umowy bgdq
rozstrzygane przez wlaSciwy rzeczowo Sqd Powszechny w Szczecinie.

ss
Wszelkie zmiany lub uzupelnienia umowy wymagajq formy pisemnego aneksu do umowy, pod
rygorem niewaznoSci.
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W sprawbch nie uregulowanych w niniejszej umowie majq zastosowanie przepisy

Kodeksu

Cywilnego.

s
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l.Umowg niniejszq sporzqdzono w 3 jednobrzmiqcych egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla
Zamawiajqcego, 1 egzem pla rz dla Wykonawcy.
2. nteg ra n q czg56 n n iejszej u mowy sta nowi q zalqczniki:
1)Opis przedmiotu Umowy - zalqcznik Nr 1
2)Oferta Wykonawcy Nr .. . ... z dnia - zalqcznik Nr 2
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