Projekt umowy

UMOWA nr ……………../2021
zawarta w dniu …………….. 2021 roku
pomiędzy:
Skarbem Państwa - Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy 81338), przy ul. Bernarda Chrzanowskiego 10, NIP 586-001-49-32, zwanym
w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………..
przy kontrasygnacie ................................
a:
……………………………………………………… z siedzibą
w ……………………………………………………
zarejestrowanym w (Sąd-Nr KRS/Urząd – wpis do centralnej 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 prowadzania działalności
gospodarczej, NIP, REGON
3) w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko, nazwa i adres prowadzania działalności
gospodarczej, NIP, REGON
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” , reprezentowanym przez:
…………………………………………
………………………………………….
W następstwie wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej po przeprowadzeniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
Dostawa przyczepy typu platforma w ramach projektu „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
Krynicy Morskiej", w trybie art. 2 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawy nie stosuje
się), podpisano umowę o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę przyczepy typu platforma
zgodnie z formularzem oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy tj.:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje transport przyczepy na miejsca dostawy, a także
przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi przyczepy oraz zasad bezpiecznego użytkowania.
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, wiedzę oraz zdolność techniczną umożliwiającą prawidłowe wykonanie przedmiotu
umowy.

§ 2 Warunki dostawy
1. Miejscem dostawy będzie odpowiednio:
Urząd Morski w Gdyni, Obwód Ochrony Wybrzeża Sztutowo, ul. Obozowa 10, 82 – 110 Sztutowo.
2. Realizacja dostawy o której mowa w § 1 ust.1 i wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w
§ 1 ust. 2 nastąpi do 9 tygodni od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem ust. 6.
3. Dostawa przyczepy nastąpi w dni robocze w godz. 8.00-14.00.
4. O dokonywanej dostawie Wykonawca zawiadomi Zamawiającego co najmniej na dwa dni przed
dostawą.
5. Dostarczenie przyczepy na miejsce dostawy, gdzie nastąpi odbiór końcowy – na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
6. Realizacja dostawy o której mowa w § 1 ust. 1 i wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w
§ 1 ust. 2 niezgodna z umową, zobowiązuje wykonawcę do wymiany przyczepy, naprawy lub
uzupełnienia braków w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania od zamawiającego
zawiadomienia o niezgodnościach.
7. Odbiór przyczepy będzie potwierdzony przez przedstawicieli obu Stron umowy w formie
protokołu odbioru.

§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności
1. Zamawiający za realizację niniejszego przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w
łącznej wysokości ……………..… zł brutto (słownie: ………………….),
w tym podatek VAT w stawce 23 % .
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru technicznego przyczepy. Faktura VAT
będzie płatna 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.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji niniejszej umowy,
w tym koszty transportu i dostawy na miejsce, o którym mowa w § 2 ust. 1 jak również
przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi przyczepy oraz zasad bezpiecznego użytkowania.
4. Wynagrodzenie za dostawę, w której towar jest niezgodny z przedmiotem umowy zostanie
uregulowane w ciągu 30 dni po otrzymaniu towaru właściwego, wykonaniu przedmiotu umowy i
sporządzeniu protokołu odbioru.
5. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i posiadają 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.

§ 4 Rękojmia za wady fizyczne i prawne
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne towaru
oferowanego w formularzu oferty.
2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru
z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu oferty– załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne towaru, 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 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. Termin obowiązywania gwarancji na przyczepę wynosi .…. miesięcy od dnia odbioru towaru przez
Zamawiającego (zgodnie z protokołem odbioru).
3. 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 przedmiotu umowy, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant
ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu
obowiązywania gwarancji.
4. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do towaru pisemną gwarancję na dostarczony towar (kartę
gwarancyjną). Postanowienia niniejszej umowy stanowią dokument gwarancyjny w sprawach
nieuregulowanych w karcie gwarancyjnej.
5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub innego gwaranta albo osób przez nich
upoważnionych wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad lub usunięcia wad w drodze
naprawy przedmiotu umowy, w zależności od wyboru Zamawiającego (w terminie do 14 dni
roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o wadach) a Wykonawca lub
inny gwarant albo osoby przez nich upoważnione, zobowiązani są dokonać tej naprawy na swój
koszt w powyższym terminie.
6. Jeśli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu do wymiany
przedmiotu umowy lub usunięcia wad nie dopełni obowiązku wymiany przedmiotu umowy na
wolny od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w terminie określonym w dokumencie

gwarancji, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt
Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy.

§ 6 Opóźnienie Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy
1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy wynoszącego co najmniej 7 dni roboczych w spełnieniu
świadczenia w całości, Zamawiający może od umowy odstąpić zachowując prawo do roszczenia o
zapłatę kar umownych o których mowa w ust. 3 pkt b niniejszego paragrafu.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w terminie o którym mowa w § 2
ust. 2 lub w wymianie towaru lub jego uzupełnieniu w terminie o którym mowa w § 2 ust. 6
oraz § 5 ust. 5 umowy w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia,
licząc od dnia, w którym towar powinien być dostarczony, lub w którym Wykonawca miał
obowiązek uzupełnić brakującą ilość dostawy lub wymienić wadliwy jakościowo towar na
nowy,
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego
brutto.
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. 9 niniejszego paragrafu.
5. Strony ustalają, że maksymalna wysokość kar umownych o których mowa w niniejszym paragrafie
nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego brutto.
6. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
7. 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.
8. 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 wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.

§ 7 Zmiany umowy
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej, w postaci aneksu, pod
rygorem nieważności.

§ 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 odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego
i jednym dla Wykonawcy.
4. Integralną częścią umowy jest: formularz oferty Wykonawcy stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej umowy.
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