
ZAŁĄCZNIK NR 4 

                          Projekt             UMOWA nr E-2709/1/5/16                                      
     P-II-379/ZZP-2/100 /16 

 
 
zawarta w dniu ……… 2016 r.  
pomiędzy Skarbem Państwa -  Urzędem Morskim w Szczecinie,  
Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin reprezentowanym przez: 
 
Andrzeja Borowca –  Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie                                   
                                           
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a 
Firm ą……………………………….                        
……………………………………… posiadającą: 
NIP: ………………….., Regon: ………………………, 
oraz wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ……………………….. 
pod numerem: …………………………… 
 
 reprezentowanym przez właściciela: 
        …………………………………….                             
          
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści : 
                                                                       
                                                                       § 1 
 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie  na rzecz Zamawiającego usługi 
polegającej na pomiarach ochrony przeciwporażeniowej, przeciwpożarowej, odgromowej 
oraz rezystancji uziemień wraz z wystawieniem aktualnych atestów dla obiektów Urzędu 
Morskiego w Szczecinie zgodnie z zapytaniem ofertowym P-II-379/ZZP-2/100/16, zał. Nr.1 
i złożoną ofertą z dnia …………….2016 r.  zał.Nr.2                                                                                                                              
 
                                                                       §2 
 
1. Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach dotyczących wykonywania przedmiotu 
umowy upoważniony jest:             

…………………………………….                                                                                                              
2 . Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi  do prowadzenia uzgodnień i                             
kontroli nad wykonywaniem przedmiotu umowy są:                                                                                                                                
            Ireneusz Urbaniak              -  Z-ca Naczelnika Wydziału Energetycznego.      
            Edward Pasik                     - Kierownik Oddziału Elektrycznego 
                                                                         
                                                                      § 3 
 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe łącznie 
dla rejonu Szczecina i miejscowości nadmorskich w wysokości ……………. zł netto + 23% 
VAT tj……………………… brutto (słownie: ……………………… złotych brutto), zgodnie 
z ofertą Wykonawcy z dnia ………………..2016 r. stanowiącą załącznik Nr.2 do niniejszej 
umowy. 
2. Podstawą do wystawienia rachunku za wykonanie przedmiotu umowy stanowić będzie 
przyjęty i podpisany protokół odbioru końcowego prac określonych w § 1. 
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3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 za wykonanie usługi płatne będzie przelewem na konto 
Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu rachunku. 
 

§ 4 
 
1. Wykonawca oświadcza, że  jest płatnikiem podatku VAT. 
2. Zamawiający jest podatnikiem VAT – NIP  852-04-09-053. 
3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia właściwej dokumentacji 
dla potrzeb podatku od towarów i usług . 
 
 
                                                                          § 5 

 
1.Termin wykonania usługi ustala się  do dnia ………2016 r.. 
2.Ze względu na dostępność do obiektów prace będą wykonywane w godzinach pracy Urzędu 
Morskiego t.j. w dni robocze w godz.7ºº-15ºº. 
                                                                         § 6 

 
1.Wykonawca zapewni oraz pokryje koszty transportu lądowego pracowników i urządzeń 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 
2. Transport wodny zapewni Zamawiający.                                                                         
                                                                         § 7 
 
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w 
formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

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

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 
a) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 
b) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w 

okresie rękojmi – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień 
zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za 
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia 
umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty. 

4. W przypadku, gdy wyrządzona szkoda przekracza wartość 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. 

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z 
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie umowy. 

 
                                                                        
                                                                      § 8 



ZAŁĄCZNIK NR 4 

Niezależnie od wcześniejszych postanowień Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia 
od umowy na warunkach określonych w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 

 
                                                                § 9 

 
Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
                                                                   
                                                                 § 10 
 
 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
                                                                 § 11 

 
Ewentualne spory na tle przedmiotu umowy podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd 
Powszechny w Szczecinie. 
 

 
                                                                 § 12 

 
Integralną częścią umowy stanowią załączniki Nr.1 i Nr.2.   

 
 
                                                                  § 13 

 
Umowę została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 
            
          
 
            ZAMAWIAJĄCY:                                                             WYKONAWCA:                                                
 


