UMOWA Nr ………../2021
zawarta w dniu ………………………. 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 Piotr Durajczyk - Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, zwanym dalej
„Zamawiającym” lub „Stroną”
a
……………………………………….,
z
siedzibą
w
……………………ul.
……………………………………70-344 Szczecin, REGON: …………………, nr NIP:
…………………… posiadającym wpis w centralnej ewidencji działalności gospodarczej i informacji/
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS* …………………………..
reprezentowaną przez: ……………………………………………
zwana/y dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”
o następującej treści:
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest dostawa mebli biurowych wraz z montażem, zwanych dalej
meblami, na potrzeby Zamawiającego - Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia do składania ofert cenowych nr Sz-351………../2021, stanowiącym integralną część niniejszej umowy, zwany dalej
przedmiotem umowy.
2. Przedmiot umowy obejmuje: załadunek, rozładunek mebli oraz ich ustawienie w
pomieszczeniach znajdujących się w budynku wskazanym w § 2 ust. 1 zgodnie z
zaleceniami Zamawiającego.
3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie stanowią integralną część
niniejszej umowy (Załącznik).
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć meble do wskazanej przez Zamawiającego
lokalizacji tj: Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin – Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
2. Realizacja przedmiotu umowy obejmująca czynności wskazane w § 1 ust. 1 i 2 odbywać
się będzie w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do
15:00 , po uprzedniej ustaleniu z Zamawiającym dokładnego terminu wykonania umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do 7
tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
4. Wykonawca ponosi koszty transportu.
5. Do chwili protokolarnego przekazania przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego,
Wykonawca ponosi pełne ryzyko za ewentualną szkodę, utratę dostarczanych mebli.
6. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy, Strony podpiszą protokół przekazania przedmiotu
umowy. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbiorowych wad ilościowych
czy też jakościowych w przedmiocie umowy, Wykonawca jest zobowiązany do ich
usunięcia w terminie do 7 dni. Po wykonaniu przez Wykonawcę powyższego obowiązku
Strony mogą podpisać protokół z wykonania i przekazania przedmiotu umowy.
7. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia opakowań czy też innych nieczystości

powstałych na skutek rozpakowania, montażu czy też ustawienia mebli na swój koszt
najpóźniej do dnia zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru przedmiotu umowy.
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§ 3.
W sytuacji zaistnienia wad w przedmiocie umowy po jego odebraniu, Strony ustalają, iż
Zamawiającemu przysługuje wobec Wykonawcy uprawnienie z rękojmi.
W sytuacji opisanej w ust. 1, Zamawiający zgłasza Wykonawcy ujawnioną wadę w
terminie do 7 dni od daty uzyskania wiedzy o zaistniałej wadzie.
W przypadku opisanym w ust. 2, Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji
poprzez wymianę nowych mebli wolnych od wad w terminie do 7 dni.

§ 4.
1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy tytułem wykonania przedmiotu umowy wynosi
……………… zł (słownie: …………………………)
2. Zamawiający zapłaci za wykonany przedmiot umowy na podstawie wystawionej przez
Wykonawcę faktury. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie stanowił
bezusterkowy protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 6.
3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie 21 dni po przedłożeniu przez
Wykonawcę prawidłowo wypełnionej faktury wystawionej na podstawie zatwierdzonego
protokołu wykonania czynności składających się na przedmiot umowy.
4. W przypadku gdy Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT płatności będą dokonywane
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek
bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzony
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny
rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy
ujawniony w tym wykazie.
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie Zleceniobiorca może naliczać odsetki tytułem
opóźnienia zgodnie z art. 481 § 1 i 2 k.c.
6. Strony dopuszczają potrącenie wzajemnych wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy.
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§ 5.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24
miesięcy licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu przekazania przedmiotu
umowy, o którym mowa w § 2 ust. 6.
W przypadku zaistnienia wad w przedmiocie umowy w okresie wskazanym w ust. 1,
Zamawiający zgłosi ww. wadę Wykonawcy opisując jej charakter, zaś Wykonawca
zobowiązuje do jej usunięcia w terminie do 7 dni.
Odbiór i dostarczenie elementu meblowego dotkniętego wadą odbędzie się na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
Brak usunięcia przez Wykonawcę wady w ramach udzielonej gwarancji w terminie
wskazanym w ust. 2, upoważnia Zamawiającego do zlecenia wskazanych prac innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze).

§ 6.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowne z tytułu odstąpienia
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10%
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wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu zwłoki w dostarczeniu
przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w
§ 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 50% wynagrodzenia, o którym mowa w §
4 ust. 2.
4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego
zastrzeżone na jego rzecz kary umowne
§ 7.
1. Poza przypadkami prawem przewidzianymi, Zamawiającemu przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy ponadto gdy :
a) Zwłoki wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy
b) Zwłoki w usuwaniu wad zaistniałych w sytuacji opisanej w § 2 ust. 6, § 3 ust.
3,
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy Zamawiający
bez uzasadnionej przyczyny odmawia udostępnienia pomieszczeń, w którym mają być
zamontowane i ustawione meble.
§ 8.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Strony ustalają, że nie można przenieść jakichkolwiek wierzytelności wynikających z
umowy na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie
zmianie adresu swojej siedziby lub adresu dla dokonywania doręczeń. Przy braku
takiej informacji wszelkie pisma i przesyłki wysłane na adres Wykonawcy wskazany
w niniejszej umowie będą uznawane za doręczone.
§ 9.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, a ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10.
Integralną częścią niniejszej umowy jest wypełniony formularz oferty cenowej oraz
zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami.
§ 11.
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy
egzemplarze otrzymuję Zamawiający a jeden Wykonawca.
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