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Skarbem Paristwa Dyrektorem Urzqdu Morskiego w Szczecinie z siedzibq w Szczecinie
przy pl. Batorego 4,70-207 Szczecin reprezentowanym przezl
Andrzeja Borowca - Dyrektora Urzgdu Morskiego w Szczecinie
zwanym w dalszej czq6ci umowy Zamawiajqcym

(w przypadku przedsiqbiorcy wpisanego do KRS)
Nazwa
. .,. ... kod pocztowy wpisanq do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzonego
przez Sqd Rejonowy
Wydzial Gospodarczy pod nr KRS
reprezentowanq przez:
1 )... ...
2).....
(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do ewidencji dzialalno6ci gospodarczej)
..... Przedsigbiorq prowadzqcym dzialalno66
lmiq i nazwisko
.....,., zam,
gospodarczq pod
siedzibq
zarejestrowanym
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno6ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
zwanym w dalszej czq5ci umowy Wykonawcq

firmy:

..

w

nazwq

.

z

w

..

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajqcego wyboru Wykonawcy, w postqpowaniu
o udzielenie zam6wienia publicznego znak ZT-l-2411159117, PO-ll-379|ZZP-21275117
w trybie zapylania ofeftowego, zgodnie z Zarzqdzeniem Wewngtrznym Nr 4 Dyrektora
Urzqdu Morskiego w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2017 r., w sprawie ,,Regulaminem
udzielania zam6wiei publicznych w Urzqdzie Morskim w Szczecinie" Strony zawarly umowQ
o nastqpujqcej tre6ci:

sl
1.
2.

Przedmiotem umowy jest odplatna dostawa klucza sprzqtowego wtaz z licencjq
na oprogramowanie hydrograficzne Hypack Max & Hysweep wnz z 5 letnim planem
utrzymaniowym Hypack Max & Hysweep okre5lone w zal4czniku Nr 1 do niniejszej
umowy, zwanym dalej ,,towarem".
Przedmiot umowy jest tozsamiry z ofertq Wykonawcy z dnia
......., stanowiqcq
zalqcznik Nr 2 do niniejszej umowy.

s2
Miejsce dostarczenia

oprogramowania
ul. Swiatowida 16c. 71-727 Szczecin.

i odbioru Wydzial Pomiar6w

Morskich,

s3
Wykonawca zobowiqzuje siq

do zrealizowania przedmiotu umowy, okre5lonego w

w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

s4

1. Do kontaktow

z WykonawcE Zamawiajqcy wyznacza:
Pana Dariusza Matusiaka - Z-cq Naczelnika Wydzialu Pomiar6w morskich
tel. (91 ) 44-03-37 1, e-mail: matusiak@ums.gov.pl,

wffi'dh,,,0 u

S

2.

-

Gl, Specjalistg ds, Technik Pomiarowych
tel. (9'1 ) 44-03-377, e-mail moziewicz@ums.gov.pl.
Do kontaktow z Zamawiajqcym Wykonawca wyznacza Panalq
......, e-mail:
nr
@
Pana Marka Oziewicza

tel.

.....

s5
Odbior od Wykonawcy przedmiotu umowy zostanie dokonany przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajqcego.

s6

1, Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca olrzyma lqczne wynagrodzenie
w kwocie: .. zl netto + ... ... ... zl podatek od towar6w i uslug VAT (wg stawki 23%)
zl brutto (stownie zlotych:
)
....., stanowiqcej zalEcznik nr 2
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia
2.

4.
5.
o.
7.
8.

do niniejszej umowy i jej integralnq czq56.
Podstawq do wystawienia faktury VAT stanowi6 bqdzie protokol odbioru przedmiotu
umowy przyjqty i podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron.
Ustala siq termin na zaplatq faktury na 14 dni od daty jej dorqczenia Zamawiajqcemu.
Nalezno6c z tytulu faktury VAT zostanie zaplacona przelewem przez Zamawiajqcego
na rachunek bankowy Wykonawcy.
Za nieterminowq zaplatq faktury Wykonawca bqdzie naliczal odsetki ustawowe
za op62nienie, liczone za kaldy dzien opo2nienia.
Wykonawca oSwiadcza ,2e jest podatnikiem podatku VAT o nr NIP:
Zamawiajqcy oSwiadcza, 2e jest podatnikiem podatku VAT o nr NIP: 852-04-09-053
i upowaznia wykonawcg do wystawienia faktury bez jego podpisu.

Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje

z

tytulu prowadzenia

niewlaSciwej

dokumentacji dla potrzeb podatku VAT.
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Strony ustalajq odpowiedzialnoSc za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
w formie kar umownych w nastqpujqcych wypadkach i wysoko6ciach:

1)

Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kary umowne:
a) z tytulu odstqpienia od umowy pzez Zamawiajqcego z powodu okolicznoSci
za kt6re odpowiada Wykonawca - w wysokoSci 1O% wynagrodzenia brutto
okre6lonego w $ 6 ust. 1 Umowy,
b) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysoko5ci 0,2oh
wynagrodzenia umownego brutto okre6lonego w $ 6 ust. 1 Umowy, za ka2dy
dzieh opo2nienia.
2) Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy karq umownE z tytulu odstqpienia od umowy przez
Wykonawcg z powodu okolicznoSci, za kt6re odpowiada Zamawiajqcy - w wysoko6ci
10% wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego $ 6 ust. 1 Umowy.
2 Kary umowne uregulowane bqdq w ciqgu '14 dni od daty skierowania do strony
stosownego wezwania do zaplaty.
J Strony mogE dochodzi6 odszkodowania uzupelniajqcego na zasadach og6lnych gdy
wysoko56 poniesionej szkody przewy2sza karq umownq.

s8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogE byc dokonane za zgodq obu Stron wyrazonE
na pi5mie w formie aneksu pod rygorem niewazno6ci.

ss
Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy bgdzie rozstrzygal tzeczowo wla5ciwy
Sqd Powszechny w Szczecinie.

s10

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

s

11

lntegralnq czg56 niniejszej umowy stanowiq:
1.) Opis przedmiotu Umowy - zafqcznik Nr 1,
2) Oferta Wykonawcy
...... z dnia

znak

s

.

2017 r. -zalqcznikNr 2

12

Umowg sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze
dla Zamawiajqcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

zAMAWTAJACY

WYKONAWCA

ZASTEPCA DYREKTORA
ds. Tgchnicznych

zczecfiIre

Pigtka

z-ch
Ilr,iFEIirOR$vdzialu

]GOVEGO

aubc

Zalqcznik nr 1 do wzoru umowy nr ZT-l-24111591412017, PO-ll-379lZZP-21275117

Opis przedmiotu umowy:
zamowienia jest odptatna dostawa klucza sprzqtowego wraz z licencjq
na oprogramowanie hydrograficzne Hypack Max & Hysweep wraz z 5 letnim planem

l. Przedmiotem

utrzymaniowym Hypack Max & Hysweep dla potrzeb Zamawiajqcego.

- licencja obejmowac bgdzie: plytkq CD/DVD z najnowszq wersjq oprogramowania,
n stru kcjq o b slu g i or az klucz zabezpieczaj Ecy,
oraz
5 lat planu utrzymaniowego Hypack Max & Hysweep zawierajqcego wsparcie
techniczne, nowe wydania programu, aktualizacje itp.
i

ll. Oprogramowanie Hypack Max & Hysweep powinno by6 kompatybilne z formatem danych
z echosond wielowiqzkowych Kongsberg EM3002 oraz systemem operacyjnym Windows 7
64 bit iwy2szym.

lll. Oprogramowanie Hypack Max & Hysweep powinno nastgpujEce funkcje:

2.
4.
6.
7..
8.
9.
10.
1'1.
12.
'13.
14,
15.
16,
18.
17.
20.
19.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
28.
27, Multibeam and LIDAR Processing
29, Real Time Point Cloud
30.
31. Water Column Processing & Playback 32.
33, Anchor and Tug Managment
34.
35. Utility Programs
36.
1.
3.
5.

HYPACK@ Shell

Line Planning and Preparation Editors
SURVEY
Remote Viewer
Tide & Sound Velocity Corrections
Sounding Selection
Plotting (HYPLOT)
TrN MODEL (32 & 64 bit)
3D Terrain Viewer
Magnetometer Editor
SS Collection/ SS Real Time Mosaic
GEOCODER (32 & 64 bit)
Subbottom Processing

37. Multi-Language Support

TNSFT,K'J]OIT
\4ldziaiu

Za

Pia

TransPortt

tt)il

Geodetic Utilities
CHANNEL DESIGN
Navigation & Vessel Positioning
AIS Support
Single Beam Editor (SBMAX)
Export Program
CROSS SECTIONS & VOLUMES
Cloud (32 & 64 bit)
Magnetometer& ADCP Collection
ADCP Editor
SSS Mosaic & Targeting
Subbottom Collection
Multibeam and LIDAR Collection
Multibeam Calibration (Patch Test)
Performance Test
Water Column Collection
ROV& AUV Support
ENC Editor
Data Converter- for 3RD Party Files

