Umowa Nr (WZÓR)
zawarta w dniu ...............................

pomiędzy:
Skarbem Państwa - Urzędem Morskim w Szczecinie, pl. Batorego 4,
70-207 Szczecin, posiadającym nr identyfikacji podatkowej NIP 852-04-09-053
i Regon 000145017, reprezentowanym przez:
Andrzeja Borowca
– Dyrektora Urzędu,
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….,
wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
zapytania ofertowego, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………….,
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
a) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej metodą tachimetrii precyzyjnej 52
punktów umieszczonych na falochronach w Dziwnowie w celu porównania
ze stanem zerowym, który jest w posiadaniu Zamawiającego,
przemieszczeń przestrzennych falochronów w Dziwnowie. Wykonanie
analizy otrzymanych pomiarów ze stanem „zerowym”.
b) Wyniesienie w sposób trwały i określenie 6 punktów do kontrolowania
przemieszczeń przestrzennych na pirsie rybackim nr 1 w Niechorzu.
Opracowanie operatu pomiarowego wyjściowych współrzędnych 6 punktów
do monitorowania przemieszczeń przestrzennych pirsu rybackiego nr 1 w
Niechorzu.
c) Warunki wykonania zakresu prac opisanych w punkcie 1a),b) maja spełniać
wytyczne z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 1 czerwca 1998 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.
§2
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy określony w § 1 w trzech
egzemplarzach w formie papierowej oraz jeden w edytowalnej wersji elektronicznej.
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§3

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 1 - do 15 lutego
2017 r.
2. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych
uniemożliwiających wykonanie zakresu umowy opisanego w §1, termin
zakończenia robót może ulec przedłużeniu o czas ich występowania.
§4

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami posiadającymi stosowne
uprawnienia do sporządzania operatów pomiarowych zgodnych z
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca
1998 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie i będącymi członkami właściwego
samorządu zawodowego.
2. Wykonawca oświadcza że posiada odpowiedni sprzęt do sporządzenia operatów
pomiarowych opisanych w § 1.
3. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu dokumenty
potwierdzające uprawnienia osób, które będą wykonywały pomiary oraz karty
sprzętowe z odpowiednimi wpisami kalibracyjnymi (przeglądami) urządzeń, które
będą wykorzystane do pomiaru.
§5
1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktowania się z
Wykonawcą w sprawach dotyczących wykonania przedmiotu umowy jest pan
Zbigniew Nowak, tel. 91 44 03 233.
2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach realizacji przedmiotu umowy będzie
………………………………………………………………………………………………
§6
1. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany w terminie 7 dni, licząc od dnia
zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu zakończenia prac określonych w
§ 1 i złożeniu kompletnych dokumentów odbiorowych.
2. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, zawierający wszystkie
ustalenia stron dokonane w trakcie odbioru, jak też terminy na usunięcie
stwierdzonych wad lub niedoróbek.
3. Protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.

§7
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).
4. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz
Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych:
a) wadliwym wystawieniem faktury VAT,
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b) brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego
za wykonane usługi,
c) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.

§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie umowne w wysokości ………………………….. zł netto, (słownie;
…………………………………………………………………………………… złotych)
+ 23 % podatku VAT, co stanowi kwotę brutto ………………………………………
(słownie: …………………………………………………………………………) złotych
2. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje całkowity koszt
wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy.
§9
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 zwłoki w zapłacie wynagrodzenia w ustalonym terminie,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień odciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§ 10
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie zleconej pracy z należytą starannością,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i warunkami zamówienia.
2. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany do nieodpłatnego
konsultowania przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji robót będących
przedmiotem niniejszej umowy.

§ 11
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:
a) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto,
b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 %, wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
c) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy
przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność
ponosi Zamawiający – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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.
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§12
Wszystkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 13
1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
prawa budowlanego oraz ustawy Kodeks cywilny.
3. Spory, jakie mogą wyniknąć w trakcie wykonywania niniejszej umowy, będzie
rozstrzygać sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14
Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta cenowa Wykonawcy z dnia
………………………………………….., stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
§ 15
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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