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WZÓR UMOWY 

      
 

W dniu  ………………………. w Szczecinie, pomiędzy Skarbem Państwa –  
 
Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, 
reprezentowanym przez : 
 
………………………………………………. 
 
zwanym dalej „ Zamawiającym”, 
 
a 
………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  
 
……………………………………. 
 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

     § 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pomiar stężenia 

zanieczyszczeń wód porefulacyjnych na polu Mańków. 
2. Zakres prac obejmuje wykonanie: 

a) Zbadanie stężenia zanieczyszczeń wód porefulacyjnych odprowadzanych 
poprzez mnichy do odbiornika – rzeki Krępa (przy 5 mnichach), 

b) Badanie jakości wody w rzece Krępa w 2 punktach, tj. poniżej i powyżej 
ujścia rowu opaskowego. 

3. Zakres badań obejmuje określenia stężenia niżej wymienionych zanieczyszczeń 
• BZT5           
• ChZT       
• zawiesina ogólna      
• Azot ogólny   
• Fosfor ogólny   
• Odczyn pH   

4.     Transport na miejsce poboru próbek zapewnia Wykonawca we własnym zakresie. 
 

§ 2 
 Termin  realizacji przedmiotu umowy - 5 grudnia 2016 r.  

 
§ 3 

 1.    Opracowanie badań zostanie przekazane Zamawiającemu w 3 egzemplarzach. 
    2.  Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie Urząd Morski w Szczecinie, Wydział 

Dróg  i Budowli Morskich.  
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§ 4 
1. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  płatnikiem  podatku VAT- NIP: …………….., 

REGON  …………. 
2. Zamawiający posiada nr identyfikacji podatkowej NIP 852-04-09-053, REGON  

000145017 
3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej   

dokumentacji dla potrzeb podatku VAT. W szczególności Wykonawca  zobowiązuje 
się do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji podatkowych) 
spowodowanych: 

a) wadliwym  wystawieniem  faktury, 
b) brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz 

Zamawiającego, 
c) różnymi  danymi  na  oryginale  i  kopii  faktury. 
 

§ 5 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wykonanego przedmiotu umowy    

Zamawiającemu w wyznaczonym umową terminie. 
2. Rozliczenie Wykonawcy z Zamawiającym nastąpi fakturą końcową na podstawie 

protokołu zdawczo – odbiorczego. Podpisanie protokołu stanowi podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

3. Zamawiający jest obowiązany do zapłacenia Wykonawcy kwoty wynikającej  
z faktury w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia.  

4. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia w ustalonym terminie, Zamawiający 
zapłaci wykonawcy odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego. 
 

§ 6 
1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy, strony ustalają na kwotę  ……………. (słownie złotych: 
……………………….) plus podatek VAT 23%, to jest ………………….. brutto 
(słownie złotych: …………………………..)  określonej na podstawie złożonej w dniu 
……………………. oferty cenowej Wykonawcy, przyjętej przez Zamawiającego. 

2.     Faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna przelewem w terminie 14 dni 
od daty jej dostarczenia wraz z podpisanym przez obie strony protokołem 
odbiorczym. 

§ 7 
Wykonawca wykona roboty stanowiące przedmiot umowy własnymi siłami. 
Ewentualne podzlecenie wykonania części robót podwykonawcom wymaga zgody 
Zamawiającego. 

§ 8 
1. Przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do dokonywania uzgodnień    

 z Wykonawcą będzie…………………………….... 
2. Przedstawicielem Wykonawcy, uprawnionym do dokonywania uzgodnień  

z Zamawiającym będzie: ………………………... 
 

§ 9 
Wykonawca umowy odpowiada za prawidłowość wykonania zleconych badań 
zgodnie z wymogami określonymi w § 1 niniejszej umowy.  
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§ 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu: 
a) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek  ze Stron wskutek okoliczności, za 

które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto, 

b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po 
terminie, w którym przedmiot umowy winien być zakończony. 

c) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości  
2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez 
którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody 
przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych lub powstała w wyniku zdarzeń, 
za które nie przewidziano kar umownych, stronom przysługują roszczenia 
odszkodowawcze na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym – 
odpowiednio prawo do: odszkodowania uzupełniającego lub odszkodowania 
pokrywającego całość szkody. 

4. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z żadnego zobowiązania 
umownego. 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowania przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

§ 12 
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy podlegać będą 
rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd Powszechny w Szczecinie. 

§ 13 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 14 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

 
 
ZAMAWIAJ ĄCY:                                    WYKONAWCA:  
 


