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WZÓR UMOWY      

    

Umowa nr EŁ-4151/2/…../16 

z dnia …………...2016  

zawarta pomiędzy: 
 

Skarbem Państwa - Urzędem Morskim w Szczecinie pl. Batorego 4 (NIP 852-04-09-
053, REGON 000145017) reprezentowanym przez: 

 Andrzeja Borowca - Dyrektora Urzędu Morskiego   
 zwanym dalej Zamawiaj ącym . 
 
a 
  
firmą ………………………………………………………………………. 
reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawc ą. 

 
§ 1 

 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie  przegl ądu technicznego podwodnej 

sondy ADP500  firmy SonTek monitorującej prędkość i kierunek nurtu oraz stan 
wody zainstalowanej na istniejącym postumencie betonowym  posadowionym ok. 
110 m od wejścia do portu  (falochron wschodni) w Świnoujściu (sonda Dopplera 
zatopiona jest na pozycji geograficznej: szerokość 53 stopnie 56.29441’N,  
długość 014 stopnia 16.741065’E na głębokości 9,7 metra). 
 

2. W ramach przeglądu technicznego Wykonawca zobowiązuje się do: 
- demontażu sondy ADP (z udziałem ekipy nurkowej), 

- konserwacji sondy (oczyszczenie z mułu i nanosów), 
- wymiany (na oryginalne) zużytych elementów sondy, takich jak uszczelki, o-ringi,          
  anody cynkowe i inne drobne elementy, 
- montażu sondy (z udziałem ekipy nurkowej),  
- uruchomienia i regulacji podzespołów sondy. 

 
 

§ 2 
 
1. Termin wykonania przeglądu ustala się do dnia 14.10.2016 r. 
2. Czas na wykonanie przeglądu technicznego i konserwację (od demontażu sondy 

z dna rzeki do ponownego jej uruchomienia) nie może wynosić więcej niż 10 dni 
kalendarzowych. 

 
 

§ 3 
 
1. Po wykonaniu przedmiotu umowy, określonego w § 1 odbędzie się odbiór 
techniczny, polegający na przeprowadzeniu prób poprawności działania sondy w tym 
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podłączenia zasilania i zapewnienia przekazu danych pomiędzy podwodną sondą 
ADP500 a panelem sterującym z wyświetlaczem LCD zainstalowanym w Punkcie 
Obserwacyjnym w Świnoujściu. 
2. Odbiór techniczny zostanie dokonany przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy, zakończony podpisaniem protokółu odbioru w ciągu 7 
dni od pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu prac, 
sporządzonym w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 
 

§ 4 
 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości 
………..    zł netto (słownie………………) + 23% VAT, tj. ……….. zł brutto  
(słownie:……………………………….), zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia 
…………………………..., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie na podstawie faktury 
(wystawionej po odbiorze technicznym) w terminie 14 dni od daty jej otrzymania 
przez Zamawiającego.  
3. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
4. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowana z konta 
Zamawiającego na konto Wykonawcy nr ………………………………………………… 
5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie należności Wykonawcy 
niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności 
koszty części zamiennych, materiałów, koszty robocizny oraz prac nurkowych. 
 
 

§ 5 
 

1. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej 
dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług. 
W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego 
ewentualnych strat /sankcji podatkowych/ spowodowanych: 

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

Zamawiającego za dostarczony towar 
c) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 
 

2. Nr identyfikacji podatkowej NIP Zamawiającego: 852-04-09-053. 
3. Nr identyfikacji podatkowej NIP Wykonawcy: ……………………………………… 
 
 

§ 6 
 

1. Osobą upoważnioną w imieniu Zamawiającego do nadzoru nad prawidłowością 
wykonywania umowy oraz odbioru technicznego jest Pan Dariusz Urbanowicz 
(Wydział Elektroniki i Łączności). 

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym w sprawie 
wykonania umowy jest …………………… 
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3. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca mogą w toku wykonywania umowy 
wskazać inne osoby upoważnione do dokonywania czynności, o których mowa w ust. 
1 i 2. Zmiana w tym zakresie nie będzie traktowana jako zmiana umowy. 

 
 

§ 7 
 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wymienione części, o których 
mowa w § 1 ust. 2 
2. Okres gwarancji ustala się na 12 miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu 
technicznego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

 
 

§ 8 
 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy - za każdy dzień 
opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy. 
b) 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 umowy - za każdy dzień  
opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze bądź w okresie 
gwarancji lub rękojmi, liczony od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu 
usunięcia wad, 
c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego – Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w 

wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy. 
3. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może: 
a) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin przeglądu technicznego i montażu z 
zachowaniem prawa do kary umownej, 
b) odstąpić od umowy i żądać kary umownej wskazanej w ust.1 lit. c) niniejszego 
paragrafu. 
4. W przypadku poniesienia szkody przekraczającej zastrzeżone kary umowne 
Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych. 
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
6. W razie 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. 
 

 
§ 9 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego. 
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§ 10 
 

Spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygał będzie rzeczowo właściwy 
sąd powszechny w Szczecinie. 
 
 

§ 11 
 
Wszystkie zmiany i uzupełnienia w tekście niniejszej umowy mogą być dokonane 
jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 

§ 12 
 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
dla każdej ze Stron. 
 
 
 
    ZAMAWIAJĄCY:           WYKONAWCA: 

 


