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                                                   zał. nr 2 do zaproszenia 
             do złożenia ofert 

 
 
 

UMOWA - WZÓR 
                                                  

   NR  ……………………. 
 
 
zawarta w dniu ………………. r. w  Szczecinie  pomiędzy  Skarbem Państwa – Dyrektorem 
Urzędu Morskiego w  Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70 – 207 Szczecin 
 
reprezentowanym przez: 
 
………………………….. – …………………………… 
  
zwanym w dalszej części umowy Zamawiaj ącym, 
 
a  firmą: 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
wyłonioną w wyniku postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
zapytania ofertowego, 
 
reprezentowaną przez : 
  
……………………….. – …………………………. 
                     
zwaną w dalszej części umowy Wykonawc ą, 
 
została zawarta umowa o następującej treści: 

     
§ 1 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania odmulenie rowów 

opaskowych pól refulacyjnych  Mańków i „D”, zwane dalej „przedmiotem umowy”. 
 
2.  Zakres prac opisanych w §1 obejmuje: 

a) mechaniczne odmulenie rowu opaskowego na polu Mańków o długości 2700 m z 
odkładem urobku na kwatery pola „Mańków” (zabronione jest odkładanie urobku na 
teren rezerwatu), 

b) mechaniczne odmulenie rowu opaskowego pola „D” o długości 950 m (500 m  
przygraniczy z działka leśną i 450 m wzdłuż Kanału Piastowskiego) 

3. Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu umowy, określone są w opisie przedmiotu 
umowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
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§ 2   

 
1. Przekazanie terenu dla wykonania prac objętych niniejszą umową nastąpi w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia podpisania umowy. 
2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień 9 września 2016 r. 
 

§ 3 
 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne doświadczenie w zakresie    
     mechanicznego odmulania rowów opaskowych na polach refulacyjnych. 
2.  Wykonawca zobowiązuje się: 
      1)  do zapewnienia wykonywania robót przez osoby posiadające wymagane   
           kwalifikacje, przeszkolone w zakresie bhp przy pracach mechanicznego odmulania   
           rowów opaskowych na polach refulacyjnych. 
       2) zapewnienia odpowiednich środków zabezpieczenia i łączności  
           bezprzewodowej. 
 

§ 4 
 

1. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne               
z obowiązującymi przepisami i standardami wykonanie robót objętych niniejszą umową, 
zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne  
prowadzenia robót.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska podczas prowadzenia robót. 
3. Wykonawca wykona roboty stanowiące przedmiot umowy siłami własnymi.  
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego 

przy wypełnianiu zobowiązań umownych.  
 

§ 5 
 

1. Wykonawca odpowiada za warunki BHP i ochronę własnego mienia na terenie budowy 
w zakresie realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy, określony w § 1 z należytą 
starannością, zgodnie z obowiązującymi w budownictwie przepisami i normami, 
zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP i przeciwpożarowymi, w szczególności: 
a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z 

późn.zm.), 
b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych (Dz.U. Nr 
47 poz. 401), 

c) rozporządzenia Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2006 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu 
gospodarki leśnej (Dz. U. nr 161, poz. 1141), 

 
§ 6 

 
1. W związku z tym, że pole refulacyjne „Mańków” leży w bezpośrednim sąsiedztwie 

rezerwatu przyrody Olszanka, a pole refulacyjne „D” w sąsiedztwie rezerwatu przyrody 
Karsiborskie Paprocie, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
dotyczących ochrony przyrody, w szczególności: 
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a) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz.1651;  
z późn. zm.), 

b) rozporządzenia nr 117/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 
października 2006 r w sprawie rezerwatu przyrody „Olszanka” (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego Nr 109, poz.2083), 

c) zarządzenia nr 30/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Szczecinie z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla 
rezerwatu „Olszanka” (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 48, poz.1189), 

d) rozporządzenia nr 61/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 
października 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody Karsiborskie Paprocie (Dz. 
Urz. Województwa Zachodniopomorskiego nr 108, poz. 1862). 

 
2. Przed rozpoczęciem prac na polu refulacyjnym Mańków, Wykonawca zobowiązany 

jest uzyskać od Nadleśnictwa Goleniów zezwolenie na przejazd pracowników przez 
rezerwat Olszanka. 

3. Przewóz sprzętu, zgodnie z treścią pozwolenia wodnoprawnego może nastąpić tylko 
drogą wodną. 

 

       § 7 
 

1. Przedstawicielami Zamawiającego, uprawnionymi do kontroli robót i dokonywania 
uzgodnień z Wykonawcą będą: Aleksandra Sajewicz, tel. 91 4403 358 oraz                  
Jan Kraska, tel 91 4403 259. 

 
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie …………………………, tel. ………………………                     
 

§ 8 
 

1. Odbiór końcowy, którego przedmiot stanowi całkowite zakończenie prac objętych 
umową zostanie dokonany przez upoważnionych przedstawicieli Stron w ciągu 7 dni, 
licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu zakończenia robót. 

2. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszystkie ustalenia Stron 
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 
odbiorze wad. 

3. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT. 
4. Odbiór ostateczny, polegający na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem 

ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, zostanie dokonany przez 
upoważnionych przedstawicieli Stron, w terminie 10 dni od zgłoszenia przez 
Wykonawcę usunięcia wad. 

 
§ 9 

 
1. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT.NIP: …………………… 
2. Zamawiający jest podatnikiem VAT.  NIP:852-04-09-053            
3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej 

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

− wadliwym wystawieniem faktury VAT, 
− brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego  

za wykonany przedmiot umowy, 
− różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 
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§ 10 
 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
umowy, strony ustalają na kwotę ……………………….. brutto (słownie złotych: 
………………………………….), określoną  na podstawie oferty Wykonawcy,                 
z dnia……………………………………,stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Stawka podatku VAT, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 11 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) za usługi związane 
z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych wynosi  „0%”. 

3. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje całkowity koszt wykonania 
przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy. 

 

 
§ 11 

 
1. Rozliczenie Wykonawcy z Zamawiającym nastąpi jednorazowo, fakturą końcową. 
 
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

faktury. 
 
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia w ustalonym terminie, Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie, w wysokości ustawowej. 
 
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 12 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 
brutto, 

b) za zwłokę w  wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia  
umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

c) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,3% 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody 
przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych, żądanie odszkodowania przez 
każdą ze stron jest dopuszczalne na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie 
Cywilnym, 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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§ 13 

 
 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu Stron w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 14 

 
1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.  
3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd powszechny 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 15 
 

Integralną część niniejszej umowy stanowi: 
• Opis przedmiotu umowy          – załącznik nr 1, 
• Oferta wykonawcy z dnia….    – załącznik nr 2. 

 

§ 16 
 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, 
a dwa dla Zamawiającego. 

 
 
 
     ZAMAWIAJĄCY:                                                                      WYKONAWCA: 
 


