
UMOWA
Nr BSOz -tt:/ ntltl|

zawarta w dniu ... . 
:... 

lipca 2016 r. pomigdzy skarbem paristwa Urzgdem Morskim
w szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczicin;NlP 852-04-09-053'reprezentowanym
ptzez:

Andrzeja Borowca - Dyrektora Urzgdu Morskiego , zwanymw dalszej tresci urnowy
Zamawiaj4cym,

a

- Przyjmuj4cym zam6wienie o tresci nastgpuj4cej:

s1
1. Przedmiotem umowy jest:

A. Comiesig _
i wrzesief

grudzieri
Strate gicznych w IJ rugdzie Morskim w S zczecinie.

B' Przeprowadzen egr*duzespol6w pr4dotw6rc zychwmiesi4cach:wrzesien20I6 r. zgodnie zKa&OUrtugo*4, a w tym:
- pr6bne uruch pr4dotw6rczych
- praca zespotr pod obci4Zeniem (czas pracy 30 minut)
- sprawdzenie instalacji elektrycznej
- sprawdzenie razeniowei
- sprawdzenie stanu izolacji i urzqdze
- sprawdzenie stanu akumulator6w
- sporz4dzenie ,,Protok6low zprzegl4du okresowego agregatu pr4d,otw6rc zego,,

C lakup-niezbgdnych ptyn6w eksploatacyjnych (plyn do chlodnic we wrzesn iu2016 r.,olej silnikowy), czgsci zamiennych i paliwa do *ytonunia wymienionych czynnosci
- zprzeznaczonych na to Srodk6w finansovvych.

2. Zespoly pr4dotw6rcze podlegaj qce przeglEdowi:
- magazyn w Szczecinie:

- ZP-6,5 31400 _ 2 szt.
- SMG-10 TE-V _ 2 szt.
-G10TFV _Iszt.
- GESAN L-30 _ I sd.
- FI60 CG _ I szt.

- magazyn w SwinoujSciu:
-FI 100Cp _1srt.

3.PrzeglEdy wykona6 zgodnie zprzedstawion4 ofert4 cenowa z dnia...... lipca 2016 r.

$2
1. Przyjmui4cy zam6wienie oswiadcza,Zeposiada uprawnienia do prac bgd4cych

przedmiotem niniej szej umowy.

$3
1. Strony ustalajq,2e e przedmiotu umowy wynosi:

zl netto i uslug : cena brutto ". . .. . (stownieztotych) ......... ........ :.....::.:..'.'...noos,wtym

NIP



. zt (stownie zlotych: ........./100) zazakup
material6w konserwacyjnych, czEfici zamiennych i paliwa zgodnie z $1, pkt. 1, lit. C -
ustalone na podstawie oferty Przyjmuj4cego.

2. Platnosi zarealizacjgumowywwartosci po16,66yowynagrodzeniatj. kwotg ...........21
brutto - okreSlonego w $ 3, pkt.1 w miesi4cach: wrzesieri 2016 r.; grudziertZne r.;
marzec2}lT r.; czerwiec 2017 r.; wrzesief 2017 r. oraz grudziefi2}ll- r.

3"ZaplaIaza wykonanie przedmiotu umowy nast4pi w ci4gu 14 dni po przedlozeniufaktury
VAT, o wartoSci wynagrodzenia zgodnej z $ 3, pkt.2

$4
1. Podstaw1sporuqdzenia faktury przezPruyjmuj1cego stanowilbqdziekaadoruzowo

protok6l odbioru wykonania czgsci przedmiotu umowy , podpisany przez obie Strony.

$s
1. Przyjmuj4cy ponosi wszelkie konsekwencje ztS4tiluprowadzenia niewlaSciwej

dokumentacji dla potrzeb podatku od towar6w i uslug VAT.
W szczeg6lnoSci Przyjmuj4cy zobowiqzuje sig do zwrotu narzeczZamawiajqcego
ewentualnych strat (sankcj i podatkowych) spowodowanych :

- wadliwym wystawieniem faktury VAT
- brakiem u PrzyjmujQcego kopii faktury VAT wystawionej na rzeczZamawiaj4cego

za wykonanie przedmiotu umowy
- 62nymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT

$6
1' Strony ustalajq ,2e przedmiot umowy wykonany bEdzie do dnia 31 grudnia 2017 r.

$7
1. Przyjmui4cy zamowienie zobowi4zuje sig do zapNaty kary umownej:

- zaktzde uchybienie w terminowym wykonaniu czynnosci, o kt6rych mowa
w S 1, pkt. 1 w wysokoSci 300,00 zl

- za odst4pienie od Umowy w wysokoSci l0 Yowynagrodzenia okre6lonego w $ 3, pkt. 1

2. Zamaw iaj |cy za ni e dotrzymani e terminu zaplaty zaplaci o d s etki ustawo we.

$8
i. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie maj4 przepisy Kodeksu

Cyr,vilnego.

$e
1 . Umowa sporzqdzona zostala w trzech j ednobrzmi4cych egzemp larzach, z kt6rych j eden

egzemplarz otrzymuje Przyjmuj4cy a dwa Zamawiaj4cy.

ZAMAWIAJACY PRZYJMUJACY


