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Projekt Umowy  
 
 
W dniu ………………… r. w Szczecinie pomiędzy: 
Skarbem Państwa-Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą  przy Placu 
Stefana Batorego 4,    70-207 Szczecin,  
reprezentowanym przez: 
Andrzeja Borowca - Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, 
zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym 
a 
……………….. ……………..  
zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą, 
wyłonionym w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia 
publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, 
została zawarta umowa o następującej treści:  
 
 

§ 1 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przeprowadzenie 
przeglądów technicznych rocznych dla budowli określonych w załączniku nr 1. 

2. Zakres przeprowadzonych prac określonych w §1 pkt 1, powinien być zgodny 
z przepisami  art. 62 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290) 
i objąć w szczególności sprawdzenie stanu technicznego elementów budowli 
i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania 
czynników występujących podczas użytkowania obiektu. 

3. Z przeprowadzonych badań Wykonawca sporządzi protokoły, zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, opisujące stan techniczny badanych części 
budowli, wraz z dokumentacją fotograficzną,  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz ważne zaświadczenie o wpisie na 
listę członków właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

5. Zamawiający zapewnia transport drogą wodną do budowli, o których mowa w ust. 1. 
 

§ 2 
 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dla każdego kontrolowanego obiektu 
 po dwa egzemplarze protokołów rocznych.   

 
§ 3 

 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie § 1, ustala się na dzień 17 

listopada 2016 roku. 
 

§ 4 
 

1. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktowania się 
z Wykonawcą w sprawie realizacji przedmiotu umowy jest pani Małgorzata Winnik – 
Specjalista ds. Budowli Wodnych i Batymetrii w Wydziale Oznakowania 
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Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie. Tel. 91 440-34-99, fax: 91 421-53-
64. 

2. Ze strony Wykonawcy – do roboczych kontaktów z Zamawiającym w sprawie  
realizacji przedmiotu umowy uprawniony jest …………. …. 

 
§ 5 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe w kwocie ………… zł (słownie złotych …………..). . 
 

§ 6 
 

1. Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi jedną 
fakturą, podstawą  której będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, 
podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron .  

2. Faktura VAT opłacona będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto 
Wykonawcy  w terminie14 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu. 

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4. Za zwłokę w zapłacie należności wynikającej z faktury, Wykonawca jest uprawniony 

do żądania odsetek, w wysokości ustawowej. 
 

§ 7 
 

1. Wykonawca wykona usługę siłami własnymi. 
2. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo zatrudnionych przez siebie osób oraz 

za warunki bhp w rejonie wykonywanych prac. 
 

§ 8 
 

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 u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz 

Zamawiającego, 
c) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury. 

 
§9 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:  

a) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za 
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto, 

b) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
którąkolwiek ze stron w skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

3. W przypadku, gdy wyrządzona szkoda przekracza wysokość kar umownych lub 
powstała w wyniku zdarzeń, za które nie przewidziano kar umownych, stronom 
przysługują roszczenia odszkodowawcze na zasadach ogólnych określonych 
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w Kodeksie cywilnym – odpowiednio prawo do odszkodowania uzupełniającego lub 
pokrywającego całość szkody. 

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

 
§ 10 

 
Wszelkie zmiany treści umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 11 

 
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

 
 

§12 
 

Załączniki do umowy stanowią integralną jej część. 
 

§ 13 
 

Spory wynikłe na tle postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy 
rzeczowo Sąd powszechny w Szczecinie. 

 
§ 14 

 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 
egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca. 

 
 
         Zamawiający                                                                   Wykonawca 


