
1

   U M O W A   nr   -    wzór

Andrzeja Borowca              - Dyrektora Urzedu

Zamawiajacym,

 Wykonawca,

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

W dniu ………… r. w  Szczecinie  pomiedzy: Skarbem Panstwa –Dyrektorem 
Urzedu Morskiego w  Szczecinie, Pl. Batorego 4, 70 – 207 Szczecin

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy 

a  firma:
……………………………..
…………………………….

reprezentowana przez :

………………………………
                    
zwana w dalszej czesci umowy

zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  prace 
konserwacyjne   elementów wyposazenia Falochronów Kanalu Piastowskiego,
polegajace na:

a) udroznieniu odwodnienia korpusów falochronów ~ 150 m,
b) czyszczeniu i malowaniu elementów stalowych (drabinek,       w i innych 

elementów wyposazenia) ~ 20 m2,
c) uzupelnienie drabinki wyjsciowej – 1 szt.

2. Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni transport pracowników i sprzetu 
budowlanego na miejsce realizacji przedmiotu umowy.

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 31 sierpnia 2016 r.
2. Wykonawca wykona roboty stanowiace przedmiot umowy wlasnymi silami. 

Ewentualne podzlecenie wykonania czesci robót podwykonawcom, wymaga 
uzgodnienia z Zamawiajacym tego zakresu.

Wykonawca odpowiada za warunki BHP i ochrone wlasnego   enia na terenie 
realizacji przedmiotu umowy w zakresie realizacji przedm      mowy.

1. Przedstawicielem Zamawiajacego, uprawnionym do kontroli robót i dokonywania 
uzgodnien z Wykonawca bedzie:
…………………………………………………………..
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2. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktowania sie z 
Zamawiajacym i dokonywania uzgodnien w zakresie realizacji przedmiotu 
umowy bedzie: ……………………………………………………………………

Przeprowadzenie odbioru koncowego przedmiotu umowy nastapi w ciagu 7 dni, 
liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robót.

1. Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT – NIP ……………………
2. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytulu prowadzenia niewlasciwej 

dokumentacji dla potrzeb podatku VAT. W szczególnosci   konawca 
zobowiazuje sie do zwrotu na rzecz Zamawiajacego ewentualnych strat (sankcji 
podatkowych) spowodowanych:

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

Zamawiajacego,
c) róznymi danymi na oryginale i kopii faktury.

1. Wysokosc wynagrodzenia przyslugujacego Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy, strony ustalaja na kwote  ………... zl       (slownie 
zlotych: ………………), okreslone  na podstawie oferty cenowej Wykonawcy, 
z dnia  ……………….. stanowiacej zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Stawka podatku VAT = „0 %” – roboty zwiazane z utrzymaniem akwenów 
portowych (Art. 83 ust. 1 pkt. 11 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

– Dz. U.  2016 poz. 710 z pózn. zm.).
3. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje calkowity koszt 

wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w  1 umowy.

1. Rozliczenie Wykonawcy z Zamawiajacym nastapi jedna faktura koncowa.
2. Zamawiajacy jest obowiazany do zaplacenia Wykonawcy kwoty wynikajacej z 

faktury w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia wraz z protokolem odbioru 
koncowego robót potwierdzonym przez przedstawiciela Za awiajacego. 

3. W przypadku zwloki w zaplacie wynagrodzenia w ustalony  terminie, 
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy odsetki za opóznienie, w wysokosci 
ustawowej.

1.  Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna z tytulu:
a) odstapienia od umowy przez kazda ze stron wskutek okolicznosci, za które 

odpowiedzialnosc ponosi Wykonawca – w wysokosci 10 % wynagrodzenia 
umownego brutto,

b) za opóznienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokosci 0,5 %, 
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opóznienia,

c) za opóznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokosci 0,5% 
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opóznienia, liczony od dnia 
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad. 
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2.  Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna z tytulu odstapienia od umowy przez 
kazda ze stron wskutek okolicznosci, za które odpowiedzialnosc ponosi 
Zamawiajacy – w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, z 
zastrzezeniem art. 145 ustawy Prawo Zamówien Publicznych.

3. Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku, gdy wysokosc    iesionej szkody 
przewyzsza wysokosc zastrzezonych kar umownych, zadanie odszkodowania przez 
kazda ze stron jest dopuszczalne na zasadach ogólnych.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego.

          

Ewentualne spory powstale na tle realizacji przedmiotu umowy podlegac beda 
rozstrzygnieciu przez wlasciwy Sad Powszechny w Szczecinie.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem 
niewaznosci.

Integralna czescia niniejszej umowy stanowia oferta Wykonawcy z dnia …………………

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
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