PROJEKT
UMOWA Nr AG2.374.30.2019.RU
ZAWARTA W DNIU …………. 2019 roku
Pomiędzy:
Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, z siedzibą w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, (kod pocztowy
81-338), zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………
przy kontrasygnacie …………………………………………..
a:
……………………………………………………… z siedzibą
w ……………………………………………………
zarejestrowanym w (Sąd-Nr KRS/Urząd – wpis do ewidencji działalności gospodarczej)
1. w przypadku spółek prawa handlowego - art. 206, 230 i 374 Kodeksu spółek handlowych
2. w przypadku s.c. - imiona i nazwiska wspólników, nazwy i adresy prowadzenia działalności
gospodarczej, NIP, REGON
3. w przypadku osób fizycznych - imię i nazwisko, nazwa i adres prowadzenia działalności gospodarczej,
NIP, REGON.
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” , reprezentowanym przez:
1. …………………………………………
2. …………………………………………
którego ofertę wybrano w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, do którego zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2018 r. , poz. 1986 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się
na wykonanie i dostawę przypinek z logo 100lecia Administracji Morskiej RP
o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie i dostawa przypinek z logo 100lecia Administracji Morskiej RP w ilości
2500 sztuk wraz z projektem.
2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy został mu przedstawiony przez Zamawiającego w sposób
jednoznaczny i wyczerpujący z uwzględnieniem jego zakresu za pomocą dostatecznie dokładnych
i zrozumiałych określeń, a składając ofertę Wykonawca uwzględnił wszystkie wymagania i okoliczności
mogące mieć wpływ na jej złożenie.
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane prawem kwalifikacje oraz właściwe
doświadczenie, sprzęt oraz zasób kadrowy, pozwalające mu wykonać zamówienie w sposób zgodny
z wymaganiami Zamawiającego.
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§2
Termin i warunki realizacji umowy
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 12 grudnia 2019
roku.

2.

3.

4.

1.

2.

W terminie do 3 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt graficzny
przypinek. Zamawiający w ciągu do 2 dni roboczych od ich otrzymania zaakceptuje projekt graficzny
materiałów lub zgłosi do nich uwagi. W razie zgłoszenia uwag Wykonawca w terminie do 3 dni
roboczych od zgłoszenia uwag nanosi poprawki do projektu i przedstawia je Zamawiającemu do
akceptacji. W razie potrzeby wyżej opisaną procedurę powtarza się. Zgłoszenie uwag przez
Zamawiającego, o których mowa wyżej nie stanowi podstawy do żądania przez Wykonawcę
przedłużenia terminu wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1.
Przez akceptację projektu przez Zamawiającego rozumieć należy wyraźne, wyrażone na piśmie, drogą
elektroniczną lub faxem oświadczenie Zamawiającego o akceptacji dostarczonych do akceptacji
materiałów przygotowanych przez Wykonawcę. W żadnym razie Wykonawca nie jest uprawniony do
przyjęcia, iż akceptacja nastąpiła przez brak oświadczenia Zamawiającego w przewidzianym umową
terminie.
Transport gotowych materiałów do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Wykonawca należycie zabezpieczy materiały na czas transportu i ponosi całkowitą
odpowiedzialność za ich stan aż do wydania ich Zamawiającemu.
§3
Komunikacja
Strony będą przekazywać sobie korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formie
pisemnej lub za pośrednictwem faksu.
a) Kontakt do Zamawiającego: e-mail: …………………………………., tel.: …………………..
b) Kontakt do Wykonawcy: e-mail: …………………………………., tel.: …………………..
Strony zobowiązują się informować siebie nawzajem o zmianie osoby odpowiedzialnej za kontakty.
Zmiana osoby odpowiedzialnej za kontakty nie wymaga aneksu do umowy.

§4
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość realizacji przedmiotu umowy.
2. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres wskazuje
w ofercie.
3. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za
działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy wykonuje,
jak również osób, którym wykonanie tego zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub
zaniechanie.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności
Zamawiający za realizację niniejszego przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokości ……………..… zł brutto (słownie: ………………….), w tym podatek VAT w stawce …. %.
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji niniejszej umowy.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisanie przez obie strony umowy
protokołu odbioru przedmiotu umowy bez uwag Zamawiającego, co do jakości i ilości materiałów
dostarczonych w ramach realizacji niniejszej umowy.
Faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy
przelewem, w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury i odbioru przedmiotu umowy –
z rachunku bankowego Zamawiającego na, wskazany na fakturze, rachunek bankowy. Terminem
zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i posiadają następujące numery identyfikacji
podatkowej:
a) Zamawiający: PL 5860014932
b) Wykonawca: ……………….

7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy.
§6
Rękojmia za wady fizyczne i prawne
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu
umowy oferowanego w formularzu oferty.
2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu umowy
z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty z dnia
…………….
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§7
Opóźnienie Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania z zastrzeżeniem postanowień ust. 3
niniejszego paragrafu są kary umowne.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w terminie, o którym mowa w §2 ust. 1
w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia, w którym
przedmiot umowy powinien być wykonany.
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 10 % wynagrodzenie umownego brutto (o którym mowa w § 5 ust.1 umowy),
c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto
(o którym mowa w § 5 ust.1 umowy).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych - do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od
Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, chyba że zachodzą okoliczności
o których mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu.
Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
Termin płatności za naliczone kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie, wynosi 7 dni od
otrzymania przez Wykonawcę noty księgowej obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
Jedna ze Stron umowy, niezależnie od pozostałych praw przysługujących jej w związku
z naruszeniem przez drugą Stronę postanowień niniejszej umowy, może odstąpić od umowy za
pisemnym powiadomieniem drugiej Strony, gdy wobec drugiej Strony otwarta zostanie likwidacja lub
złożony zostanie wniosek o ogłoszenie jej upadłości.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części Umowy.

§8
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności.
2. Możliwość zmiany umowy istnieje w szczególności w razie:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 357¹ Kodeksu cywilnego,
b) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności,
c) zmiany przepisów prawnych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu,
d) zmiany ustawowej stawki VAT.

§9
Postanowienia końcowe
1. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, Strony rozstrzygać będą
polubownie, a dopiero po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej – właściwym jest sąd
siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowania odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

