PROJEKT UMOWY DOSTAWY
NR WI-1-KC-381-11/18

zawarta w dniu ……………………… roku w Gdyni
POMIĘDZY:
Skarbem Państwa - Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, z siedzibą w Gdyni, 81-338 Gdynia, ul.
Chrzanowskiego 10, NIP 586-001-49-32
reprezentowanym przez Wiesława Piotrzkowskiego – Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni przy
kontrasygnacie Andrzeja Kajuta – Głównego Księgowego
zwani w dalszej części umowy łącznie: „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………….. z siedzibą w ………………………………………………………, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez …………………………………………………………….. pod nr
………………………………………………………………………………………
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 wykonanie systemu rejestracji korespondencji głosowej. Szczegółowy opis
przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy.
§ 2. Zasady dostaw i warunki odbioru
1. Wykonawca oświadcza, iż legitymuje się niezbędną wiedzą, doświadczeniem oraz dysponuje
odpowiednim potencjałem organizacyjnym, ekonomicznym i kadrowym, zapewniającym wykonanie
umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca oświadcza również, iż posiada wszelkie
wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania działalności i czynności niezbędnych do
wykonania niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej.
3. 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.
4. Wykonawca zrealizuje dostawę w terminie do 60 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.
5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie transportu towaru do
miejsca przeznaczenia do chwili podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu dostawy.
6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot dostawy na podstawie wypełnionego protokołu
odbioru, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy, zawierającego: liczbę porządkową, model,
nazwę producenta, numer seryjny. Za datę realizacji zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu
odbioru zamówienia.
7. 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.
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§ 3. Wynagrodzenie i zasady płatności
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wynosi ………………………… zł
(słownie: …………………………………………………….) brutto, w tym podatek VAT w wysokości 23% tj. w kwocie
…………………………………………….. zł (słownie: …………………………………………………………….).
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 obowiązku zapłaty.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
umowy i zamówień wchodzących w jej skład.
5. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w
terminie 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 udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy na okres
24 miesięcy oraz gwarancji jakości na okres 24 miesięcy liczonych od dnia podpisania przez strony
Protokołu Odbioru z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego paragrafu.
2. Zamawiający może realizować uprawnienia z rękojmi niezależnie od uprawnień z gwarancji. Jeśli
Zamawiający w zgłoszeniu istnienia wady nie wskazuje podstawy prawnej roszczenia, uważa się, że
realizuje uprawnienia z rękojmi za wady.
3. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za wady także wówczas, gdy w toku odbiorów
Zamawiający powziął wiedzę o wadzie, a mimo to zdecydował o odbiorze. Strony wyłączają stosowanie
art. 563 Kodeksu cywilnego.
4. W razie powzięcia wiadomości o istnieniu wady, Zamawiający zgłasza istnienie wady w drodze
elektronicznej oraz niezależnie w drodze pisemnej. W zgłoszeniu istnienia wady Zamawiający wzywa
Wykonawcę do usunięcia wady w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia Wykonawcy.
5. Jeżeli Zamawiający zażądał usunięcia wady wskazując termin na jej usunięcie, a Wykonawca nie
ustosunkował się do tego żądania w terminie 5 dni, uważa się, że żądanie to oraz termin usunięcia wady
uznał za uzasadnione.
6. W razie odmowy usunięcia wady przez Wykonawcę lub w razie jej nieskutecznego usunięcia w terminie,
Zamawiający, niezależnie od stopnia istotności wady, może według własnego wyboru:
a) obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za opóźnienie w
usunięciu wad, lub
b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w takiej proporcji do wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie
Umowy, w jakiej wartość przedmiotu umowy z wadą pozostaje do wartości przedmiotu umowy bez
wady, lub
c) zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, a następnie potrącić koszt
usunięcia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub dochodzić go od Wykonawcy
7. Wszelkie koszty związane z obsługą przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi obciążają Wykonawcę.
8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady także w sytuacji, gdyby usunięcie wady wiązało się z
nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnościami dla Wykonawcy.
9. Stwierdzenie wady oznacza automatyczne przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi dla całego przedmiotu
umowy o okres od zgłoszenia istnienia wady do potwierdzenia jej usunięcia przez Zamawiającego.
10. W razie stwierdzenia co najmniej 3-krotnej naprawy tego samego elementu przedmiotu umowy,
Zamawiający w razie ponownego ujawnienia usterki tego elementu, może zamiast naprawy, żądać
wymiany elementu na nowy i wyznaczyć Wykonawcy termin na taką wymianę. Uprawnienia
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Zamawiającego w szczególności w zakresie możliwości zastępczej wymiany elementy na nowy, czy
obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy stosuje się wówczas odpowiednio.
§ 5. Zasady postępowania w razie opóźnienia. Kary umowne
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:
a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia
brutto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia,
b. za opóźnienie w usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 0,2 %
całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu
wyznaczonego na usunięcie wady,
c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy
2. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonej kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy. Termin
zapłaty kar umownych wynosi 7 dni od otrzymania księgowej noty obciążeniowej wystawionej przez
Zamawiającego.
3. Dochodzenie odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonej kary umownej jest dopuszczalne do
wysokości poniesionej szkody.
4. Strony ustalają, iż maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt a) – c) niniejszego
paragrafu Umowy nie może przekroczyć 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
§ 6. Odstąpienie od umowy i jej rozwiązanie przez Zamawiającego
1.
2.

3.

Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wskazania przyczyny
odstąpienia.
Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, w przypadkach przewidzianych w
Kodeksie cywilnym, a nadto w każdym z niżej opisanych przypadków w terminie 30 dni od dowiedzenia
się o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie, jeżeli:
a.

zaistniało opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy o ponad 30 dni,

b.

zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, nastąpi otwarcie likwidacji
Wykonawcy, wystąpią okoliczności uzasadniające złożenie wniosku o wszczęcie postępowania
restrukturyzacyjnego lub postępowania upadłościowego wobec Wykonawcy, jeżeli ww. okoliczności
wskazują w ocenie Zamawiającego na ryzyko opóźnień w wykonaniu Umowy, względnie ryzyko
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,

c.

wystąpił po stronie Wykonawcy brak zdolności do czynności prawnych lub brak w składzie organów
lub inny brak zdolności kontynuowania realizacji zamówienia, co w ocenie Zamawiającego stwarza
ryzyko opóźnień w wykonaniu Umowy, względnie ryzyko niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy przez Wykonawcę,

d.

Wykonawca w inny sposób niż wyżej wymienione rażąco zaniedbuje swoje obowiązki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego, nie krótszego niż 14-dniowy terminu na
usunięcie stwierdzonych uchybień z zastrzeżeniem rygoru odstąpienia od Umowy w razie
nieusunięcia tych uchybień.

W razie stwierdzenia przez Zamawiającego zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu Zamawiający może, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na usunięcie
uchybienia lub bez jego upływu, gdy jego wyznaczenie nie jest wymagane Umową, nakazać wstrzymanie
Wykonawcy prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy i powierzyć innemu podmiotowi przez
siebie wybranemu wykonanie czynności, których Wykonawca w terminie nie wykonał lub zlecić innemu
podmiotowi dokończenie wykonywania umowy w zakresie, w jakim nie została ona wykonana przez
Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko (wykonanie zastępcze Umowy). Koszty wykonania zastępczego
Umowy Zamawiający może według własnego wyboru potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub
dochodzić ich od Wykonawcy.
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4.

W trybie opisanym w ust. 3 niniejszego paragrafu i z przyczyn tam wymienionych Zamawiający może
również jednostronnie ograniczyć zakres Umowy Wykonawcy w dowolnym zakresie i na dowolnym
etapie realizacji Umowy i zlecić wykonanie tego zakresu innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
§ 7. Zmiany umowy

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Strony postanawiają, iż w przypadku wystąpienia zmiany (obniżenia lub podwyższenia):
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z zapisami ustawy o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, która będzie miała bezpośredni wpływ na
niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę koszty realizacji niniejszej Umowy,
dokonają zmiany wysokości odpowiedniego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 Umowy,
poprzez zawarcie pisemnego aneksu, uwzględniającego wzrost lub spadek ponoszonych i wykazanych
przez Wykonawcę kosztów, zgodnie z procedurą opisaną poniżej.
Aneks, o którym mowa w ust. 1 zostanie zawarty na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony
najwcześniej w dniu wejścia w życie zmian wskazanych w ust. 1 powyżej.
Wniosek Wykonawcy powinien zawierać propozycję zmiany umowy wraz z jej uzasadnieniem oraz
dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany o których mowa w ust. 1 mają lub
będą miały bezpośredni wpływ na niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę koszty wykonania
Umowy oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wynagrodzenia, a w
szczególności:
a) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji kosztów wykonania umowy oraz założenia co do
wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami
potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak, np. umowy stanowiące podstawę
zatrudnienia, dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń lub faktury
potwierdzające zmianę stawki podatku od towarów i usług dla towarów lub usług mających kluczowe
znaczenie dla zrealizowania przedmiotu Umowy bądź towarów dostarczanych w ramach wykonania
przedmiotu Umowy;
b) wskazanie bezpośredniego wpływu zmian na wysokość kosztów wykonania Umowy przez
Wykonawcę;
c) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia oraz wykazanie
adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę.
W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający ma prawo wezwać
Wykonawcę do przedstawienia niezbędnych dokumentów, w szczególności wymienionych w ust. 3 pkt
a-c, które pozwoliłyby ocenić, czy zmiany o których mowa w ust. 1 mają lub będą miały bezpośredni
wpływ na niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę koszty wykonania przedmiotu Umowy oraz w
jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest
przedstawić te dokumenty w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania Wniosku Zamawiającego.
W terminie 14 dni od dnia przedstawienia Wniosku Wykonawcy lub przedstawienia niezbędnych
dokumentów w trybie ust. 4, Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie
dodatkowych informacji lub dokumentów (oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z
oryginałem).
Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec Wniosku Wykonawcy lub przedstawionych
dokumentów w trybie ust. 4 w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego Wniosku lub
zestawu dokumentów.
Jeśli Strona nie wykaże, że koszty wykonania Umowy zwiększyły się lub zmniejszyły z uwagi na zmiany, o
których mowa w ust. 1 oraz nie wykaże okoliczności wskazanych odpowiednio w ust. 3, druga ze Stron
nie uwzględni jej Wniosku.
W przypadku:
a) rzetelnego wykazania przez Wykonawcę, że koszty wykonania przedmiotu Umowy zmieniły się
(zwiększyły się lub zmniejszyły) bezpośrednio z uwagi na zmiany, o których mowa w ust. 1 powyżej, a
jednocześnie wykazania przez Wykonawcę niezbędności poniesienia zmienionych ww. kosztów
realizacji przedmiotu umowy.
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9.

10.

11.

12.

13.

lub
b) rzetelnego wykazania przez Zamawiającego, po analizie dokumentów przedstawionych przez
Wykonawcę, że koszty wykonania przedmiotu Umowy zmieniły się bezpośrednio (zwiększyły się lub
zmniejszyły) z uwagi na zmiany o których mowa w ust. 1, Strona uwzględni Wniosek złożony przez
drugą ze Stron i podejmą one razem działania w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego
zawarcia.
Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian przepisów
wskazanych w ust. 1 chyba że we Wniosku wskazano inną, późniejszą datę określającą moment
wywarcia wpływu przez te zmiany na koszty wykonania zamówienia publicznego przez Wykonawcę.
Strony wyrażają zgodę na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 w przypadku
zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana wynagrodzenia będzie polegać na doliczeniu
do wynagrodzenia netto zmienionej stawki podatku VAT od dnia obowiązywania zmienionej stawki
podatku.
Strony wyrażają zgodę na zmianę umowy w celu dostosowania jej treści do zmian wynikających z
obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, wprowadzonych po podpisaniu
umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany adresów (lokalizacji) wraz z skutkami wprowadzenia tych
zmian, a Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia usługi do nowej lokalizacji w ramach umowy w
ciągu 6 tygodni od zgłoszenia, o ile jest to technicznie możliwe.
Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian niniejszej umowy na wniosek każdej ze
stron wraz ze skutkami ich wprowadzenia w przypadkach zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy,
polegającej na zmianie warunków technologicznych lub cenowych, bądź zabezpieczeniu potrzeb
Zamawiającego do czasu zawarcia nowej umowy o świadczenie usług będących przedmiotem umowy, o
ile będą one korzystne dla Zamawiającego, tj. pozwolą na bardziej efektywne bądź oszczędne
świadczenie usługi lub będą następstwem przedłużających się procedur mających na celu zawarcie
nowej umowy na świadczenie usług będących przedmiotem umowy.
§ 8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny. Do
umowy stosuje się wyłącznie prawo polskie.
2. Żadna ze stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób
trzecich, bez pisemnej zgody drugiej strony.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, Strony zobowiązują się
rozstrzygać polubownie, a dopiero po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej – właściwym jest
sąd siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1
2. Formularz oferty złożonej przez Wykonawcę – Załącznik nr 2
3. Protokół odbioru– Załącznik nr 3
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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