UMOWA NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ
SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
zawarta w dniu …………………..….. roku w Kołobrzegu pomiędzy:
Zarządem Portu Morskiego Kołobrzeg Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000157554, NIP: 671-16-02-794,
REGON: 331046773, kapitał zakładowy 31 688 000,00 PLN, reprezentowaną przez:
Artura Lijewskiego – Prezesa Zarządu,
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej WYKONAWCĄ
§1
Przedmiotem umowy jest dostawa i instalacja sprzętu elektronicznego niezbędnego do
bezpiecznej eksploatacji stacji paliw dla zadania pn. „Działania na rzecz ochrony
czystości wód w Porcie Kołobrzeg”, zgodnie ze specyfikacją zawartą w ust. 2 (dalej:
przedmiot zamówienia).
2. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:
− Dostawa i montaż systemu monitoringu stanu paliw zbiornika zawierającego
centralkę z modułem barierowym wyposażoną w automatyczną rejestrację
dostaw, system umożliwiający komunikację oraz współpracę z komputerem.
− Dostawa i montaż dwóch sztuk sond pomiarowych wraz z kompletem pływaków
do ON i PB,
− Przeprowadzenie
wzorcowania
sond
poświadczonych
świadectwem
wzorcowania wydanym przez Okręgowy Urząd Miar,
− Dostawa i montaż komputera wraz z drukarką do obsługi systemu,
− Rozruch technologiczny wraz z legalizacją zbiorników 2xV5000l przez
Okręgowy Urząd Miar, przegląd i legalizacja dwóch dystrybutorów, przegląd
instalacji oddechowej zbiorników, sprawdzenie monitoringu międzypłaszcza
zbiorników, wprowadzenie tabel oraz szkolenie pracowników.
3. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania „Realizacja
lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" Priorytet 4 "Zwiększenie
zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo
i Morze", wobec czego strony umowy zobowiązują się do wykonania umowy zgodnie
z wymogami tego programu.
4. Wszelkie urządzenia dostarczane w ramach niniejszej umowy będą fabrycznie nowe.
1.

§2
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §1
w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.
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§3
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia i zamontować w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego na własny koszt, a Zamawiający zobowiązuje się przedmiot
umowy odebrać i zapłacić wynagrodzenie.
§4
1.
Strony zobowiązują się do podejmowania wszelkich niezbędnych działań,
w szczególności podjęcia współpracy w celu sprawnego, terminowego i prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy.
2.
Wykonawca zapewnia, że posiada wszelkie niezbędne kompetencje, potencjał,
doświadczenie i wiedzę oraz sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami sztuki i zgodnie z interesami
Zamawiającego.
3.
Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie
szkody wynikłe z tytułu nieprawidłowości powyższego zapewnienia oraz oświadczenia,
powstałe bezpośrednio lub pośrednio po stronie Zamawiającego.
4.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi przedmiot zamówienia
w zakresie, instalacji i uruchomienia systemu monitoringu zbiornika paliw.
5.
Wykonawca w okresie obowiązywania niniejszej umowy ponosi bez ograniczeń
odpowiedzialność za ewentualne skutki działań lub zaniechań podmiotów, za które
odpowiada: w szczególności pracowników lub podwykonawców.
6.
Przed powierzeniem podwykonawcy wykonania części przedmiotu zamówienia
Wykonawca musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego na danego
podwykonawcę. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy
przedstawiający podwykonawcę oraz część zamówienia, którego wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy wraz z oświadczeniem podwykonawcy o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Zamawiający powiadomi Wykonawcę
o swojej decyzji w ciągu 7 dni od otrzymania kompletnego wniosku.
7.
Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części przedmiotu zamówienia
przez wskazanego podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego
zobowiązań wynikających z umowy.
8.
Wykonawca w stosunku do Zamawiającego ponosi odpowiedzialność za działania,
uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania,
uchybienia lub zaniedbania jego własne, choćby nawet Wykonawca nie ponosił winy
w wyborze podwykonawcy.
9.
Za wszelkie rozliczenia z ewentualnym podwykonawcą odpowiada w całości
Wykonawca.
§5
1.
Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie łączne w kwocie ……………….. zł w tym należny podatek VAT.
2.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego
w znaczeniu i ze skutkami, o których mowa w art. 632 Kodeksu cywilnego Kodeksu
cywilnego i zawiera wszystkie koszty niezbędne dla wykonania przedmiotu
zamówienia, nawet jeżeli nie zostały wyraźnie wyspecyfikowane w treści niniejszej
umowy (w tym zakup, dostawę i instancję, koszt użytych materiałów, sprzętu
i narzędzi, uzyskania świadectwa i legalizacji) oraz rozmiaru przedmiotu umowy
i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu
wykonania umowy. Zamawiający w szczególności nie będzie zobowiązany do zwrotu
na rzecz Wykonawcy jakichkolwiek dodatkowych wydatków lub kosztów poniesionych
przez Wykonawcę w związku z wykonaniem umowy, których nie przewidział on
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w czasie zawierania umowy, a które są niezbędne do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy, chociażby nie były one wyszczególnione przez Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności wskazanej w ust. 1 na podstawie
faktury, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest podpisany przez obie
Strony protokół odbioru przedmiotu zamówienia. Strony ustalają, iż dzień podpisania
protokołu odbioru będą traktować jako dzień wydania przedmiotu zamówienia
Zamawiającemu.
Wykonawca oświadcza, iż wskazany na fakturze rachunek bankowy znajduje się
w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT (tzw. białej liście).
W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, nie
znajdował się na tzw. białej liście, Zamawiający może wstrzymać zapłatę
i poinformować Wykonawcę o stwierdzonym fakcie. W takim przypadku termin zapłaty
ulega przedłużeniu do dnia wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego
znajdującego się na tzw. białej liście.
Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
§6
Z odbioru przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie protokół odbioru, który
podpisują obie Strony.
W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności
z powodu wad przedmiotu zamówienia, nie sporządza się protokołu odbioru,
a Zamawiający przekaże Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze
wskazaniem zastrzeżeń co do wad przedmiotu zamówienia.
W przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie miał wady, Zamawiający może
wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wydanie przedmiotu zamówienia
wolnego od wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek
dodatkowych kosztów. W przypadku wad niektórych elementów przedmiotu
zamówienia, pozostałe niewadliwe również nie zostaną odebrane przez Zamawiającego.
Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie
przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem - do czasu usunięcia tych wad.
W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi za wady, Zamawiający
jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
Ryzyko uszkodzenia lub przypadkowej utraty przechodzi na Zamawiającego
z momentem wydania (po skutecznym odbiorze) przedmiotu zamówienia.
§7
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną i wysokości:
1) za zwłokę w terminowym wykonaniu przedmiotu zamówienia, o którym mowa
w §2 – w wysokości 1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki;
2) za zwłokę w terminowym wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji lub
rękojmi – w wysokości 1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki;
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
– w wysokości 10 % wynagrodzenia;
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość
10% wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn
zawinionych przez Zamawiającego.
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Stronom służy prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia należnych Zamawiającemu
kar umownych.
§8
Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy
w sposób wadliwy albo sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub
z umową, pomimo uprzedniego wezwania go przez Zamawiającego do zmiany sposobu
wykonywania umowy w określonym terminie, nie krótszym niż 2 dni.
Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający - pomimo uprzedniego
wezwania przez Wykonawcę - swoim uporczywym działaniem uniemożliwia
Wykonawcy wykonywanie przedmiotu umowy.
Każda ze Stron może skorzystać z prawa o odstąpieniu od umowy w terminie 5 dni od
zdarzenia opisanego w ust. 1 i 2 powyżej.
§9
Wykonawca (Gwarant) udziela 24-miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot
zamówienia, licząc od daty wydania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne
przedmiotu zamówienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
przedmiotu zamówienia, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich
wynikające z naruszenia ich praw.
W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie zamówienia Zamawiający
jest uprawniony do żądania usunięcia wady przedmiotu zamówienia, przez jej naprawę
lub wymianę tej rzeczy na nową, wolną od wad w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
dnia wezwania przez Zamawiającego na piśmie bądź e-mailem.
W przypadku obowiązku wymiany Wykonawca na własny koszt wymieni wadliwy
sprzęt na sprzęt nowy, który będzie posiadał co najmniej takie same parametry i funkcje
użytkowe.
Czas naprawy jest wyłączony z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji będzie
automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.
Koszty i ryzyko transportu przedmiotu zamówienia lub jego części ponosi Wykonawca.
§ 10
Wykonawca nie może przenieść na inną osobę lub podmiot praw lub obowiązków
wynikających z umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz
osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

§ 11
Strony uzgadniają, że osobami nadzorującymi realizację niniejszej umowy oraz
uprawnionymi do dokonywania odbiorów są:
1) ze strony Zamawiającego: ………….…., e-mail: ………….…, tel. ……………………
2) ze strony Wykonawcy: ………………… e-mail: ………….…, tel. ……………………
§ 12 [Informacje o przetwarzaniu danych osobowych]
w przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną]
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, iż:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zarząd Portu Morskiego
Kołobrzeg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu, przy
4

ul. Portowej 41,
2) wszelkie informacje na temat danych osobowych Wykonawcy przetwarzanych przez
administratora można uzyskać u powołanego Inspektora Ochrony Danych pod
adresem e-mail: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl lub w siedzibie spółki przy ul. Portowej
41, 78-100 Kołobrzeg,
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu:
a) wykonania umowy zawartej z administratorem, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
b) dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez
administratora szkodą lub obrony przed roszczeniami kierowanymi w stosunku
do administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych, w ramach prawnie uzasadnionego interesu
administratora,
4) odbiorcą danych osobowych Wykonawcy będą:
a) podmioty świadczące usługi wsparcia IT oraz dostarczające oprogramowanie
informatyczne, w ramach wykonywania usług, w szczególności usług
serwisowych,
b) zewnętrzne podmioty audytorskie, w przypadku zajścia takiej konieczności,
c) kancelarie prawne świadczące usługi doradztwa prawnego i zastępstwa
procesowego w przypadku zajścia takiej konieczności,
5) dane osobowe Wykonawcy pozyskane w związku z zawartą umową będą
przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń
cywilnoprawnych, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
6) Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu,
7) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.,
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek
konieczny zawarcia umowy w wyniku zapytania ofertowego. W przypadku
niepodania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie, a tym samym wykonanie
umowy z administratorem,
9) Pana/Pani dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania,
10) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.
1.
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§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy
Kodeksu cywilnego.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, zawiadomienia i oświadczenia Stron
(w szczególności o rozwiązaniu umowy albo odstąpieniu) muszą być dokonywane
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle niniejszej
umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Strony.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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