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Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty nr Sz-351-222/2020 

 

UMOWA Nr …../2020 

zawarta w dniu   ……...2020 r. w Szczecinie pomiędzy 

 

Skarbem Państwa - Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie: pl. Batorego 4, 70-207 

Szczecin, nr NIP: 852-244-47-11, nr REGON: 007017021, który reprezentuje dr inż. Piotr Durajczyk – Dyrektor 

Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Stroną” 

 

a  

 

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

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”  

 

o następującej treści: 

 

Do umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) w związku z treścią przepisu art. 4 pkt 8 tej ustawy. 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż sprzętu, materiałów eksploatacyjnych oraz oprogramowania – 

zwanych dalej „Przedmiotem Sprzedaży” - zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszej Umowy.  

2.  Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zobowiązuje się zakupić u Wykonawcy Przedmiot 

Sprzedaży - zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy - a Wykonawca 

zobowiązuje go sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu na wskazany przez niego adres. 

3. Przedmiot Sprzedaży będzie nowy, pozbawiony jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych i będzie 

pochodził z oficjalnego źródła dystrybucji. 

4. Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim oraz wszelkie inne dokumenty związane z 

Przedmiotem Sprzedaży (w szczególności gwarancje producentów). 

5.  Termin gwarancji na dostarczony sprzęt, materiały eksploatacyjne oraz oprogramowanie musi wynosić 

co najmniej 24 miesięcy. Serwis sprzętu, materiałów eksploatacyjnych oraz oprogramowania musi być 

realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. 

§ 2. 

1. Dostarczenie Przedmiotu Sprzedaży do odbioru nastąpi do 23.12.2020 r.. Termin ten jest 

nieprzekraczalny i jego niedotrzymanie upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, z 

przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 

2. Dostarczenie Przedmiotu Sprzedaży do odbioru nastąpi w siedzibie Urzędu Żeglugi Śródlądowej w 

Szczecinie - w godzinach jego urzędowania tj. w godzinach 7.30 - 15.30 - dokładna data i godzina 

zostanie pomiędzy Stronami uzgodniona w trakcie realizacji Umowy z zastrzeżeniem ust. 1.  

Wykonawca dostarczy Przedmiot Umowy do wskazanego przez upoważnionego pracownika 

Zamawiającego, miejsca w siedzibie Zamawiającego.  

3. Wydanie Przedmiotu Sprzedaży będzie skuteczne z chwilą protokolarnego odbioru Przedmiotu 

Sprzedaży przez Zamawiającego i stwierdzenia przez Zamawiającego, że Przedmiot Sprzedaży jest 

zgodny z zestawieniem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. W tym celu Strony sporządzą 

protokół podpisany przez swoich upoważnionych przedstawicieli. 
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4. Odbiór Przedmiotu Sprzedaży i podpisanie protokołu, o którym mowa w ust. 3, nastąpi w terminie do 2 

dni roboczych licząc od dnia dostarczenia go Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 5.  

5. W przypadku stwierdzenia, przy dokonywaniu odbioru, jakichkolwiek wad Przedmiotu Sprzedaży lub 

braku jego kompletności (w tym braku dokumentów o których mowa w § 1 ust. 4 Umowy), odbiór i 

podpisanie protokołu stwierdzającego ten odbiór przez Zamawiającego, nastąpi dopiero po usunięciu 

powyższych nieprawidłowości przez Wykonawcę. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do 

usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie wyznaczonym, nie krótszym jednak niż 2 dni. 

6.  Koszty wydania i odebrania Przedmiotu Sprzedaży (w tym dostawy i rozładunku) ponosi Wykonawca.  

7.  Osobami upoważnionymi ze strony: 

a) Zamawiającego - do dokonywania czynności odbiorczych w tym do podpisania protokołu odbioru są: 

Pan Robert Zaciura oraz Pan Tomasz Laskowski. 

b) Wykonawcy - do dokonywania czynności odbiorczych w tym do podpisania protokołu odbioru 

jest/są: …………………………………………...  

  § 3. 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność majątkową za szkody wynikające z nienależytego 

wykonywania niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie poniesie Wykonawca przy wykonywaniu 

Umowy, ani też za szkody wyrządzone przez Wykonawcę osobom trzecim czy też na mieniu należącym 

do osób trzecich. 

§ 4. 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kwotę w wysokości brutto …………… zł (słownie: 

……………………….) tytułem ceny za Przedmiot Sprzedaży. 

2. Cena, o której mowa w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty jakie Wykonawca zobowiązany będzie ponieść 

w związku z wykonywaniem Umowy. 

3. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 21 dni od dnia otrzymania 

przez Zamawiającego faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu bezusterkowego 

protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy. 

4. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze VAT, z za-

strzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie 

prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny ra-

chunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym 

wykazie. 

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 5. 

W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu Przedmiotu Sprzedaży lub braku usunięcia 

nieprawidłowości Przedmiotu Sprzedaży stwierdzonych w sytuacji opisanej w § 3 ust. 5 Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym (bez konieczności wyznaczania 

Wykonawcy dodatkowego terminu).  

§ 6. 

1. Za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Przedmiotu Sprzedaży, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,5 % ceny, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

2. Za każdy dzień zwłoki w usuwaniu nieprawidłowości Przedmiotu Sprzedaży, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % ceny, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

3. Za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rękojmi Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % ceny, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 
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4. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w szczególności z przyczyny określonej w § 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 15 % ceny, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

5. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 15 % ceny, o której mowa w § 4 ust. 

1 Umowy. 

6. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych. 

7. Kwota naliczonych kar umownych może zostać potrącona z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 

z tytułu realizacji niniejszej Umowy. 

                                § 7. 

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść jakichkolwiek wierzytelności 

wynikających z Umowy na osoby trzecie. 

§ 8. 

1. Umowa podlega prawu polskiemu. 

2. W przypadkach nie unormowanych w Umowie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, z 

wyłączeniem przepisów art. 563. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Jeżeli jedno z postanowień Umowy okaże się nieważne, Umowa wiąże w pozostałym zakresie przy 

czym postanowienia nieważne zastępuje się postanowieniami możliwie najlepiej oddającymi intencje 

Stron. 

§ 9. 

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle umowy właściwy będzie sąd dla siedziby Zamawiającego.  

 § 10. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający, a jeden - Wykonawca. 

 

 

                    Zamawiający        Wykonawca 

 

 


