Załącznik nr 3
PROJEKT
UMOWA nr AG2.374.30.2020.RU
ZAWARTA W DNIU …………. 2020 roku
Pomiędzy:
Skarbem Państwa – 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
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez
………………………………………………………………………………………………………………………..
o następującej treści:
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 2019 r. , poz. 1843 t.j.) ustawy nie stosuje się
na dostawę składników umundurowania – obuwie mundurowe
o następującej treści:
§ 1. Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować sukcesywną dostawę składników
umundurowania według wzorów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
25 stycznia 2011 roku w sprawie umundurowania pracowników organów administracji morskiej
(Dz. U. Nr 37 poz. 193) i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącymi załącznik
nr 2, zwanych w dalszej części „towarem”, na zasadach i warunkach określonych w umowie.
2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia 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.

§ 2. Komunikacja między Stronami. Zespół Wykonawcy i Zamawiającego
1. Strony w trakcie realizacji umowy będą kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej
(kwestie robocze) oraz pisemnie (kwestie umowne).
2. W całym okresie obowiązywania umowy strony są zobowiązane zapewnić kontakt z osobami
posiadającymi wiedzę z zakresu realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy na każdym etapie jej
realizacji.
3. Na dzień podpisania niniejszej umowy osobami odpowiedzialnymi za kontakty, kierowanie
realizacją i współpracą przy wykonywaniu umowy są następujące osoby:
a) ze strony Wykonawcy:
………………………………, e-mail: ………………………..……….., tel. …………………………………….
………………………………, e-mail: ………………………..……….., tel. …………………………………….
b) ze strony Zamawiającego:
………………………………, e-mail: ………………………..……….., tel. …………………………………….
………………………………, e-mail: ………………………..……….., tel. …………………………………….
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Korespondencja w sprawach roboczych przez pocztę e-mail będzie się odbywała
z zastrzeżeniem, iż wiadomości e-mail do Wykonawcy mogą być również wysyłane przez inny
personel Zamawiającego niż wskazany w Umowie. Każdą wiadomość e-mail Wykonawca winien
jednak wysyłać również na adresy Zamawiającego wyżej wskazane bez względu na źródło
pochodzenia wiadomości.
Korespondencję e-mail między stronami uważa się za doręczoną z chwilą otrzymania informacji
z serwera odbiorcy potwierdzenia dostarczenia.
Strony będą kierowały korespondencję pisemną w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej
Umowy na swoje adresy podane w niniejszej Umowie. Strony są zobowiązane do informowania
o zmianie swojego adresu. Brak powiadomienia oznacza, iż doręczenie korespondencji na adres
dotychczasowy jest skuteczne po upływie 14 dni od pierwszego awizowania przesyłki lub w dniu
próby doręczenia, gdy zaniechano awizowania z uwagi na niecelowość lub brak możliwości
awizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Strony zobowiązują się informować siebie nawzajem o zmianie osób, o których mowa w ust. 3,
jednak zmiana tych osób nie wymaga zmiany umowy, lecz jedynie powiadomienia drugiej strony
w drodze elektronicznej. Powiadomienia drugiej strony wymaga również czasowa niedostępność
osoby odpowiedzialnej za kontakty (urlop, choroba etc.).
§ 3. Termin wykonania i warunki dostawy
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku
lub do wyczerpania wartości wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnych dostaw towarów, o których mowa w § 1 ust. 1
w okresie trwania umowy.
Przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę musi odpowiadać wymaganiom określonym
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2), Ofercie Wykonawcy, ma być
fabrycznie nowy. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Miejscem dostaw towaru jest: Urząd Morski w Gdyni, ul. Warsztatowa 5, 81-341 Gdynia.
Dostawa żądanego towaru, zamówionego przez Zamawiającego, na miejsce o którym mowa
w § 3, ust.4 umowy nastąpi nie później niż w ciągu 40 dni roboczych licząc od daty złożonego
Wykonawcy zamówienia.
Dostawy towaru następować będą na podstawie zamówień częściowych składanych Wykonawcy
przez Zamawiającego. W zamówieniu przesłanym faksem lub mailem Zamawiający wskaże rodzaj,
rozmiar oraz ilość zamawianego towaru.
Przedmiot zamówienia winien zostać dostarczony w jednostkowych opakowaniach kartonowych
z numeracją.
Dostawa zamówionego towaru następuje w dni robocze w godz. 7.30 – 13.00.
O dokonywanej dostawie Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na co najmniej jeden dzień przed
dostawą.
Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu oraz ponosi
całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru.
Realizacja dostawy niezgodna z zamówieniem, o którym mowa w ust. 6 zobowiązuje Wykonawcę
do wymiany towaru na zgodny, w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania informacji od
Zamawiającego.
Jeżeli w dostarczonych przez Wykonawcę towarach ujawnione zostaną wady w trakcie trwania
niniejszej umowy, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu,
w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o wadach,
takiej samej ilości niewadliwych towarów.
W przypadku niedopasowania rozmiaru obuwia dla pracownika Wykonawca zobowiązuje się do
wymiany obuwia na właściwy rozmiar i dostarczenia go do Zamawiającemu w terminie do 10 dni
roboczych od daty otrzymania informacji od Zamawiającego.
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14. Wykonawca gwarantuje stałość cen asortymentu, o którym mowa w wypełnionym przez
Wykonawcę formularzu cenowym – załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty, do końca
trwania umowy.
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§ 4. Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności
Za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ustala się wynagrodzenie
Wykonawcy w wysokości:
- wartość netto ………………………………………… złotych( słownie: ……………………… złotych);
- należny podatek VAT obliczony według ustalonych ustawowo stawek i zasad;
- wartość brutto (cena) ……………………………. złotych (słownie:………………………. złotych).
Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do
realizacji niniejszej umowy, w tym koszty transportu towaru na miejsce dostawy, o którym mowa
w § 3 ust. 4 umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie częściowo, zgodnie z dokonywanymi na rzecz
Zamawiającego dostawami.
Faktury częściowe wystawiane będą przez Wykonawcę na podstawie zamówienia Zamawiającego,
określającego szczegółowo rodzaj i ilość zamawianego towaru.
Faktury częściowe będą płatne przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy przelewem,
w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury – z rachunku bankowego Zamawiającego na,
wskazany na fakturze, rachunek bankowy. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
Wynagrodzenie za dostawę, w której część towaru jest niezgodna ze złożonym przez
Zamawiającego zamówieniem zostanie uregulowana w terminie do 30 dni po otrzymaniu towaru
właściwego.
Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami podatku VAT i posiadamy następujące numery identyfikacji
podatkowej:
a) Zamawiający: PL 5860014932
b) Wykonawca:
……………………….
Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią
wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
Określone w formularzu cenowym ilości przedmiotu umowy są wielkościami szacunkowymi
i nie zobowiązują Zamawiającego do realizacji zamówienia w pełnych ilościach. Zamawiający
gwarantuje wykonanie zamówienia na poziomie co najmniej 80%.
Strony ustają, że dopuszczają zmiany ilości (zmniejszenie bądź zwiększenie) poszczególnych
elementów składników umundurowania wymienionych w formularzu cenowym (stanowiącym
załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty) w trakcie realizacji umowy, pod warunkiem, iż
cena wartości zamówienia po zmianach nie przekroczy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego za rzeczywiście wykonaną część umowy.
W razie zwłoki Zamawiającego w zapłacie należności dla Wykonawcy, przysługują Wykonawcy
odsetki w ustawowej wysokości.

§ 5. 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 szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia do
złożenia oferty.
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.
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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 terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6. Odpowiedzialność za wady (Gwarancja jakości)
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towary dostarczone w ramach umowy są wolne od
wad fizycznych w rozumieniu § 5 umowy. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu
gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów.
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości na cały asortyment 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 12 miesięcy od dnia
dostarczenia towaru.
3. Zamawiający może żądać wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad w drodze jego
naprawy, w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od
dnia zgłoszenia, a Wykonawca, zobowiązany jest dokonać tej wymiany lub naprawy na swój koszt
w powyższym terminie.
4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny bez konieczności składania dodatkowego
dokumentu na okoliczność gwarancji.
§ 7. Opóźnienie wykonania Umowy, kary umowne, odstąpienie od umowy
1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub w części, i gdy to
opóźnienie wynosi co najmniej 14 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy zachowując
roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od powstania opóźnienia do
odstąpienia od umowy.
2. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania z zastrzeżeniem postanowień ust. 4
niniejszego paragrafu są kary umowne.
3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:
a) za opóźnienie w wykonaniu dostawy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 5 lub w wymianie
towaru w terminie, o którym mowa § 3 ust. 11 w wysokości 0,5% wartości zamówienia
częściowego brutto za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 10% łącznie,
b) za opóźnienie w wykonaniu wymiany lub naprawy towaru w terminie, o którym mowa
w § 3 ust. 12 mowy, w wysokości 1 % pierwotnej wartości towaru reklamowanego brutto za
każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 10% łącznie,
c) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w tym w sytuacji, o której
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w wysokości 10% wartości kwoty brutto umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. 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.
6. W razie zaistnienia 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 takiej sytuacji Zamawiający wypłaci Wykonawcy wyłącznie wynagrodzenie
należne z tytułu wykonania części umowy.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego
z przyczyn od niego zależnych, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym
mowa w § 4 ust. 1 Umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w ust. 6.
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8. Termin płatności za naliczone kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie wynosi 7 dni
licząc od daty wystawienia przez Zamawiającego obciążeniowej noty księgowej.
9. Zamawiający ma prawo do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8. Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej
pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony aneksu do umowy,
z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy.
2. Mżliwość zmiany umowy istnieje w razie:
a) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych,
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 stawki podatku od towarów i usług,
e) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
f) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
g) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przyjętej przez Wykonawcę w ofercie w toku realizacji
umowy, wynagrodzenie Wykonawcy netto pozostaje bez zmian, a strony w drodze pisemnego
aneksu pod rygorem nieważności do umowy, wprowadzą do umowy zmienioną stawkę podatku
VAT i nową wartość brutto umowy.
4. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, zmian o których mowa w § 8 ust.2 lit. e-g niniejszej umowy oraz zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, które w ocenie Wykonawcy mają wpływ na
koszt wykonania przez niego zamówienia i winny skutkować zwiększeniem jego wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy, obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie do Zamawiającego
pisemnego wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz ze wskazaniem kwoty zwiększonego
wynagrodzenia oraz uzasadnieniem takiego zwiększenia.
5. Nieprzewidywalne warunki fizyczne oznaczają jakiekolwiek działanie sił natury, które jest
nieprzewidywalne lub takie, że od doświadczonego Wykonawcy nie można było
w sposób rozsądny oczekiwać zastosowania przeciw nim wystarczających środków ostrożności.
6. Nieprzewidywalne oznacza racjonalnie niemożliwe do przewidzenia przez doświadczonego
Wykonawcę do dnia złożenia oferty.
7. Wykonawca, jeśli uważa się za uprawnionego do wystąpienia z żądaniem zmiany Umowy
w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest złożyć pisemny
wniosek o zmianę umowy. Wniosek Wykonawcy, o którym mowa wyżej winien zawierać
przywołanie podstawy prawnej żądania Wykonawcy z przywołaniem właściwych postanowień
Umowy
i/lub
przepisów
ustawy
PZP
oraz
zawierać
uzasadnienie
wniosku
w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie określić, w jakim zakresie
domaga się zmiany Umowy, przedstawiając w tym zakresie stosowne kalkulacje
i obliczenia, jeśli ich wykonanie jest niezbędne do należytej oceny wniosku o zmianę Umowy przez
Zamawiającego.
8. Niezależnie od postanowień powyższych strony przewidują, iż umowa może ulec zmianie
w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów
i usług.
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9. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przyjętej przez Wykonawcę w Ofercie w toku realizacji
umowy, wynagrodzenie Wykonawcy netto pozostaje bez zmian, a strony w drodze pisemnego
aneksu do Umowy wprowadzą do umowy zmienioną stawkę podatku VAT i nową wartość brutto
Umowy.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1145, 1495).
2. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony będą rozstrzygać polubownie,
a dopiero z braku takiej możliwości poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo
i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy
i dwóch dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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