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UMOWA Nr  WI2.372.2.2020.AŁ 

 
ZAWARTA W DNIU  ………….. 2020 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:  
Wiesława Piotrzkowskiego Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni  
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Urzędu Morskiego w Gdyni Andrzeja Kajuta 

a: 
 

…………………………………………………………………………………………………... 
z siedzibą w ……………………………………………………………………………………. 
NIP …………….., REGON ……………… 
 
zwanym w dalszej treści umowy  „Wykonawcą” , reprezentowanym przez: 
 

…………………………………………….. 
 

którego ofertę wybrano w wyniku prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne  
w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Dostawa komputerów oraz części                          
i podzespołów komputerowych na potrzeby Urzędu Morskiego w Gdyni” (Nr sprawy 
ZP.371.29.2020.MDI). 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy   

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę fabrycznie 

nowych komputerów oraz części i podzespołów komputerowych zwanych w 

dalszej treści niniejszej umowy „towarem”, zgodnie z asortymentem określonym                               

w formularzu cenowym (Załącznik nr 1)  do niniejszej umowy. 

2. Strony ustalają, iż dostawa towaru zrealizowana będzie jednorazowo. 

 

§ 2 

Warunki dostawy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towaru, w terminie do … dni roboczych od 

dnia podpisania umowy tj. do dnia …… 2020, do godziny 14.00. 

2. Miejscem dostawy towaru jest: 

Pokój 0/26 w budynku Urzędu Morskiego w Gdyni, 81-338 Gdynia, 

ul. Chrzanowskiego 10. 

3. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu oraz 

ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru. 

4. Odbiór zamówionego towaru dokonają pracownicy Zamawiającego za protokołem 

odbioru. 
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5. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzona zostanie wada zamawianego towaru lub jego 

braki ilościowe, Zamawiający odmówi odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do 

wymiany wadliwego towaru na wolny od wad lub uzupełnienie braków ilościowych. 

6. Dniem dostarczenia zamówionego towaru jest dzień i godzina podpisania protokołu 

odbioru bez zastrzeżeń.  

§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

1. Zamawiający za realizację niniejszego przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w maksymalnej wysokości …………….zł brutto (słownie: 

…………………………………………………..), w tym podatek VAT w stawce 23%. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji 

niniejszej  umowy, w tym koszty transportu towaru na miejsce dostawy, o którym 

mowa w § 2 ust. 2 umowy.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo. 

4. Faktura płatna będzie przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy przelewem,  w 

terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury – z rachunku bankowego 

Zamawiającego, na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. Terminem 

zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Oświadczamy ze jesteśmy płatnikami podatku VAT i posiadamy następujące numery 

 identyfikacji podatkowej:  

a) Zamawiający:           PL 5860014932 

b) Wykonawca:            ………………..          

6. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę 

trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 

7. Faktura wystawiona niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy zostanie 

zwrócona bez księgowania. 

§ 4 

Rękojmia za wady fizyczne i prawne  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady 

fizyczne towaru. 

2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towarów  

z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zestawieniu materiałowym. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 

towarów, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające  

z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym, 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. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych 

roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw, w tym, patentów, praw 

ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe  

i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towarów do obrotu na 
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terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 5 

Gwarancja jakości, reklamacje 

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towar dostarczony w ramach umowy 

jest wolny od wad fizycznych w rozumieniu § 4 umowy. Zamawiający może 

wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi 

za wady fizyczne towarów. 

2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe  

z przyczyn tkwiących w towarach w chwili dokonania ich odbioru przez 

Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne towarów powstałe z przyczyn, za 

które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że 

wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 

3. Na dostarczony towar Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji  w wymiarze 

zgodnym z Opisem Przedmiotu Zamówienia, licząc od daty odbioru towaru. 

W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej 

przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez 

Wykonawcę. 

4. Jeżeli w dostarczonych przez Wykonawcę towarach ujawnione zostaną wady w 

trakcie trwania niniejszej umowy lub obowiązującej Strony umowy gwarancji na towar 

(ust. 3 niniejszego paragrafu), wówczas Wykonawca zobowiązuje się do 

przystąpienia do realizacji usługi gwarancyjnej w czasie do dwudziestu czterech 

godzin od chwili otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o wadach. 

5. W przypadku awarii jakiegokolwiek urządzenia zaistniałej wskutek dostarczenia 

towarów wadliwych, Wykonawca zobowiązuje się do naprawy sprzętu oraz pokrycia 

w całości innych szkód, jakie awaria ta spowodowała.  

6. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku o którym mowa w ust. 5 niniejszego 

paragrafu, Zamawiający zleci naprawę innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

7. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny bez konieczności sporządzania 

dodatkowych dokumentów na okoliczność udzielenia gwarancji. 

 

§ 6 

Opóźnienie Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy  

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub  

w części, i gdy to opóźnienie wynosi co najmniej 7 dni, Zamawiający może odstąpić 

od umowy, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres 

od powstania opóźnienia do odstąpienia od umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie, w wykonaniu dostawy w terminie o którym mowa w § 2 ust. 1, 

w wysokości 5% wartości zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od 

dnia, w którym towar powinien być dostarczony, 

b) za opóźnienie, w wykonaniu usługi gwarancyjnej w czasie określonym w §5 ust. 

4, w wysokości 0,2% wartości kwoty brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia 
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licząc od dnia, w którym usługa powinna być zrealizowana, 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, w tym w sytuacji o której mowa w ust. 1 w wysokości 10 % od 

wartości kwoty brutto umowy, 

d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 10 % od wartości kwoty brutto umowy, 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych - do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

4. 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. 8 

niniejszego paragrafu. 

5. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. 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.  

7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia   

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrażać istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 7 

 Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej, w postaci 

aneksu, pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu przedmiotu umowy wraz ze skutkami 

wprowadzenia tych zmian zaistniałych na skutek okoliczności, których nie można było 

przewidzieć np. brak dostępności lub zaprzestanie produkcji towaru określonego w 

wypełnionym przez Wykonawcę formularzu cenowym (Załącznik nr 1) do niniejszej 

umowy, pod warunkiem zapewnienia towarów o co najmniej takich samych 

właściwościach/parametrach i takiej samej cenie. Z propozycją zmiany występuje 

Wykonawca, składając pisemny wniosek z uzasadnieniem. Oceny zasadności 

wniosku dokonuje Zamawiający. 

 

§ 8 

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 mają przepisy ustawy  

z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 
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oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

4. Integralną częścią umowy są: 

a) wypełniony przez Wykonawcę formularz cenowy – załącznik 1, 

 

 

       Zamawiający                                                                                 Wykonawca  

 

    …………………..                                                                           …………………..          

 


