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        zał. nr 1 
 
                   U M O W A  - WZÓR  
                  PO-II-379/ZZP-1/131/16 

 
 
W dniu ………………… r. w Szczecinie, pomiędzy Skarbem Państwa – Dyrektorem 
Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, 
reprezentowanym przez: 
 
Andrzeja Borowca     -          Dyrektora Urzędu  
 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
 
a …………………………………………………………………………………………………  
wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
zapytania ofertowego, reprezentowanym przez: 
 
………………….    - ………………….. 
 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 
została zawarta umowa o następującej treści: 
        
                                                                  § 1 
 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania badanie stanu skarpy 

falochronu Zachodniego I Bramy Torowej zwane dalej „przedmiotem umowy”. 
2. Zakres badań obejmuje  badanie stanu narzutu kamiennego (poniżej lustra wody) 

zewnętrznej skarpy falochronu na długości 40 m przed głowicą falochronu, z 
określeniem wielkości i miejsca ewentualnych ubytków narzutu. 

3. Badanie musi być zgodne z przepisami § 77 (w zakresie badań podwodnych) 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej z 23.10.2006 r. w sprawie warunków 
technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli 
hydrotechnicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 206, poz. 1516). 

4. Z przeprowadzonych badań Wykonawca sporządzi atest nurkowy. 
 

§ 2  
 
1. Za wykonanie usługi, stanowiącej przedmiot umowy, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości …………….. zł. (słownie: 
………………………………………….zł.), zgodnie z  ofertą Wykonawcy z dnia 
Stawka podatku VAT = 0 % – usługi związane z utrzymaniem akwenów portowych i 
torów podejściowych (Art. 83 ust. 1 pkt 11 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku 
od towarów i usług – j.t. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 wraz ze zmianami).  

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

1. Termin wykonania przedmiotu umowy – do 13maja 2016 r. 
2. Termin może ulec przesunięciu, nie dalej niż do 30 maja 2016r. ale  tylko w 

przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających bezpieczne 
wykonywanie przedmiotu umowy. 

      
§ 4 

 
1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT – NIP ……………………. 
2. 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 kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego, 
c) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury. 

 
§ 5 

 
1. Rozliczenie Wykonawcy z Zamawiającym nastąpi  fakturą końcową wystawioną na 

podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.   
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty 
dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów rozliczeniowych.  

3. W przypadku zwłoki 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. 
 

§ 6 
 
Przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 10 dni, licząc 
od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i złożenia Zamawiającemu 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru, to jest: 
     - pisemne zgłoszenie zakończenia prac, 
     - atest nurkowy  
 

§ 7  
 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi siłami 
2. Wykonawca odpowiada za warunki bhp i ochronę własnego mienia na terenie 

podwodnych badań. 
      § 8 
 
1. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będzie  pan  

…………………. 
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie pan  …………... 
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§ 9 
 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie Wykonawcy od 
umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu: 
a) odstąpienia Zamawiającego od umowy wskutek okoliczności, za które 

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

b) zwłoki w terminowym zakończeniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 %, 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 
następnego po terminie w którym przedmiot umowy powinien być zakończony. 

c) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru w atestach nurkowych 
– w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 
liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

3. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody 
przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych lub szkoda powstała z innych 
przyczyn niż określonych w ust 1 i 2, żądanie odszkodowania uzupełniającego jest 
dopuszczalne na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

 
§ 10 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
                 

§ 11 
 

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy podlegać będą 
rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny w Szczecinie. 
 
                                                                  
                                                               § 12 
 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
       
                                                               § 13 
 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze 
dla każdej ze stron. 
 
 
          ZAMAWIAJĄCY                                                          WYKONAWCA  

   

 

 

 


