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UMOWA DOSTAWY  

NR ………………………………… 

 

zawarta w dniu …………… 2016 roku w Gdyni 

POMIĘDZY: 

1. Skarbem Państwa - Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, z siedzibą w Gdyni, 81-338 Gdynia, ul. 

Chrzanowskiego 10, NIP 586-001-49-32 

reprezentowanym przez:                      – Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni 

przy kontrasygnacie Andrzeja Kajuta – Głównego Księgowego  

zwani w dalszej części umowy łącznie: „Zamawiającym”, 

a 

……………………………………………………………………. 

reprezentowaną przez: 

……………………………. - ………………………………….. 

zwaną w dalszym tekście umowy „Wykonawcą”,     

 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1. Przedmiot umowy i termin jej wykonania 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa rocznej licencji na aktualizacje oprogramowania na następujące 

urządzenia firmy Fortinet: 

 

a) FortiGate 1000C UTM – szt. 1 (nr seryjny: ………………………………………………………………………) 

b) FortiAnalizer 1000C – szt 1 (nr seryjny: …………………………………………………………………………..) 

I. 

Dostawa licencji dla urządzenia FortiGate 1000C ma obejmować następujące usługi (zgodne z symbolem 

FOR-FC-10-01003-900-02-12) na okres 12m: 

 

a) Usługa FortiCare w trybie 8x5 

b) Aktualizacja definicji Next Generation Firewall 

c) Aktualizacja definicji funkcji AntiVirus 

d) Aktualizacja definicji usługi WebFiltering 

e) Aktualizacja definicji usługi Antispam 

II. 

Dostawa licencji dla urządzenia FortiAnalizer 1000C ma obejmować następujące usługi (zgodne z 

symbolem FOR-FC-10-L1003-311-02-12) na okres 12m: 

 

a) Usługa FortiCare w trybie 8x5.  

 

Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy – Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot dostawy w terminie do 7 dni od daty podpisania 

umowy. 

 

§ 2. Zasady dostaw i warunki odbioru 
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1. Wykonawca oświadcza, iż legitymuje się niezbędną wiedzą, doświadczeniem oraz dysponuje 

odpowiednim potencjałem organizacyjnym, ekonomicznym i kadrowym, zapewniającym prawidłowe 

wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza również, iż posiada wszelkie wymagane 

przepisami prawa uprawnienia do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający oświadcza, iż zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w toku realizacji przedmiotu 

umowy, w tym w szczególności do udzielenia mu niezbędnej pomocy w realizacji zamówienia oraz do 

terminowej zapłaty wynagrodzenia. 

3. Wykonawca zrealizuje dostawę w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy do siedziby 

Zamawiającego.  Dostawa nastąpi w dni robocze w godzinach 7:15 - 15:00. Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o terminie dostawy z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.  

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie transportu towaru do 

miejsca przeznaczenia do chwili podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu dostawy. 

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot dostawy na podstawie wypełnionego protokołu 

odbioru, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy, zawierającego: liczbę porządkową, typ i numer 

licencji. Za datę realizacji zamówienia uznaje się datę wpisaną w protokole odbioru zamówienia. 

6. W przypadku stwierdzenia braku w przedmiocie dostawy, bądź stwierdzenia podczas odbioru jego 

wadliwości, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia dostawy o brakujący towar lub 

wymiany wadliwego sprzętu na sprzęt wolny od wad, w terminie nieprzekraczającym 7 dni od zgłoszenia 

braku lub wady przez Zamawiającego.  

 

§ 3. Wynagrodzenie i zasady płatności 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wynosi ………………………………… zł 

(słownie: ………………………………. złotych) brutto, w tym podatek VAT w wysokości 23% tj. w kwocie 

………………….. zł.  

2. Wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu przez 

Zamawiającego protokołu odbioru zamówienia. 

3. Faktura wystawiona niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy będzie zwracana przez 

Zamawiającego bez księgowania. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

umowy i zamówień wchodzących w jej skład. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w 

przypadkach przewidzianych w § 7 umowy. 

5. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w 

termie do 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 4. Rękojmia za wady fizyczne i prawne  

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne 

przedmiotu umowy. 

2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu umowy z opisem 

przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, 

w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności 

intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe 

oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem 

towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia 

praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na 

znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z 

wprowadzeniem towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Okres rękojmi wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru zamówienia 
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§ 5. Gwarancja jakości, reklamacje 

 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy dostarczony w ramach umowy jest wolny od wad 

fizycznych. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z 

tytułu rękojmi za wady fizyczne.  

2. W ramach gwarancji Zamawiający w szczególności będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy lub 

innego gwaranta albo osób przez nich upoważnionych wymiany przedmiotu umowy na wolne od wad lub 

usunięcia wad, w terminie nie dłuższym niż jeden dzień roboczy. Wykonawca, inny gwarant albo osoby 

przez nich upoważnione, zobowiązani są usunąć wady lub wymienić przedmiot umowy na wolny od wad 

na swój koszt w powyższym terminie. 

3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe  

z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i 

wszelkie inne wady fizyczne przedmiotu umowy, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny 

gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się  w terminie obowiązywania 

gwarancji. 

4. Jeżeli Wykonawca, inny gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do wymiany 

przedmiotu umowy lub usunięcia wad, uchybi swoich obowiązkom, w szczególności w zakresie terminu 

usunięcia wady, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując 

przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy. 

5. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od terminu podpisania protokołu odbioru zamówienia. 

 

§ 6. Opóźnienie Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar: 

a) za opóźnienie w wykonaniu dostawy lub w zaspokojeniu roszczeń Zamawiającego z gwarancji lub rękojmi 

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy, za 

każdy dzień opóźnienia,  

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

20 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. Termin zapłaty kar 

umownych wynosi 7 dni od otrzymania księgowej noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający może nadto odstąpić od Umowy w każdym z niżej opisanych przypadków w terminie 30 dni 

od dowiedzenia się o ich zaistnieniu, jeżeli: 

a. Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki określone Umową, w razie nie 

usunięcia stwierdzonych uchybień w terminie 7 dni na pisemne wezwanie Zamawiającego 

b. Zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, zgłoszony zostanie wniosek o 

otwarcie postępowania likwidacyjnego lub wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, a w ocenie 

Zamawiającego okoliczności wszczęcia i prowadzenia przeciwko Wykonawcy postępowań w powyższym 

zakresie będą stwarzały ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę niniejszej 

umowy, 

c. Wystąpił po stronie Wykonawcy brak zdolności do czynności prawnych utrudniający wykonanie Umowy; 

5. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w 

razie opóźnienia w płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego ponad 14 dni po uprzednim wezwaniu 

Zamawiającego do zapłaty i wyznaczeniu mu dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę. W razie 

takiego odstąpienia Wykonawca będzie mógł naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % 

wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu przez 

Wykonawcę wynosi 30 dni od upływu dodatkowego terminu na zapłatę. 

6. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wskazania przyczyny 

odstąpienia. 

7. Po odstąpieniu od Umowy lub w przypadku gdy Wykonawca otrzymał powiadomienie o odstąpieniu, 

podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie wykonywania przedmiotu umowy w 

zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów. 
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§ 7. Zmiany umowy 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

2. Możliwość zmiany umowy istnieje w szczególności w razie: 

a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 357
1
 kodeksu cywilnego,  

b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych i  nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,  

c) zaistnienia siły wyższej,  

d) zmiany przepisów prawnych,  

e) wydania przez organy administracji publicznej decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych 

mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,  

f) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego, 

3. W okolicznościach określonych w ust. 2, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia 

Umowy dotyczące terminu wykonania Umowy.  

4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) 

określone wyżej będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo-skutkowym z terminem 

wykonania Umowy. 

5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 357
1 

kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej 

Umowy strony rozumieją w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter 

wyjątkowy i normalnie nie spotykane, takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska 

przyrodnicze, gospodarcze oraz społeczne jak wojna czy gwałtowne zmiany ustroju politycznego, 

gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu 

narodowego oraz inne niepokoje społeczne. 

6. Przez nieprzewidywalne warunki fizyczne rozumie się jakiekolwiek działanie sił natury racjonalnie 

niemożliwe do przewidzenia przez doświadczonego Wykonawcę do dnia złożenia oferty mimo 

zastosowania wystarczających środków ostrożności. Przez nieprzewidywalne okoliczności faktyczne należy 

rozumieć takie okoliczności faktyczne, których wystąpienie jest niezależne od Wykonawcy. 

7. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej 

ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość 

dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej strony. 

8. Niezależnie od postanowień powyższych strony przewidują, iż umowa może ulec zmianie w zakresie 

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

9. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przyjętej przez Wykonawcę w ofercie w toku realizacji umowy, 

wynagrodzenie Wykonawcy netto pozostaje po zmian, a strony w drodze pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności do umowy wprowadzą do umowy zmienioną stawkę podatku VAT i nową wartość brutto 

umowy. 

 

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

 

1. Strony zgodnie oświadczają, że w wypadku powstania sporu wynikającego z realizacji niniejszej umowy 

podejmują próbę jego polubownego rozstrzygnięcia. Dopiero w razie nieskuteczności takiego 

rozwiązania poddadzą spór pod rozstrzygnięcie Sądu, przy czym Sądem właściwym do jego 

rozstrzygnięcia będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

2. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron. 

 

 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 

2. Protokół odbioru– Załącznik nr 2 

3. Formularz oferty – Załącznik nr 3 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 


