
 1

Załącznik nr 4 
 

                      Umowa  nr   BONn –II / 374 / 02 / 01 / 17    (wzór) 

    

          

             

   

zawarta w Szczecinie w dniu …………….., pomiędzy Skarbem Państwa – Urzędem 

Morskim w Szczecinie , z siedzibą w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, kod pocztowy  

70-207 Szczecin    (NIP 852-04-09-053, REGON 000145017), reprezentowanym przez: 

 

Andrzeja Borowca - Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie      

 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiaj ącym , 

 

 

a firmą ……………………... - …………….. z siedzibą w ……………., ul. …………,  

…………….., wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, NIP ……………………., 

 REGON ………… reprezentowaną przez: 

 

1. …………………….. 

  

         

zwaną w dalszej części umowy Wykonawc ą. 

 

§ 1 
 

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi dźwigowe wraz  

z dojazdem i zjazdem dźwigu do/z miejsca wykonywania umowy, zgodnie                             

z harmonogramem realizacji zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

 

§ 2 
 

Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r. 

 
 
§ 3 
 

1. Miejsce wykonywania umowy – nabrzeże Bazy Oznakowania Nawigacyjnego  

w Szczecinie, ul. Światowida 16 c, 71-727 Szczecin.  
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2. Usługi dźwigowe będą wykonywane w dni powszednie w godzinach 730-1430. 

3. Usługi dźwigowe obejmują:  

a) prace za pomocą dźwigu samojezdnego, polegające na podniesieniu 

jednostki pływającej z wody i ustawieniu na łożu 

                        lub 

b) prace za pomocą dźwigu samojezdnego, polegające na podniesieniu 

jednostki z łoża i opuszczeniu jej na wodę,  

c) dojazd i zjazd dźwigu do/z miejsca wykonywania umowy. 

4.  Zamawiający wyznaczy pracowników do pomocy przy pracach dźwigowych oraz  

       dostarczy odpowiednie zawiesia pasowe. 

 
§ 4 
 
 

1. Przewidywane terminy podniesienia i opuszczenia jednostek pływających określa 

harmonogram realizacji zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do umowy.  

2. Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonania usługi dźwigowej, 

Zamawiający każdorazowo w terminie 3 dni roboczych uzgodni z Wykonawcą termin  

i szczegóły dotyczące usługi. Obowiązujące ustalenia telefoniczne zostaną 

potwierdzone przez Zamawiającego poprzez zlecenie pisemne, które będzie 

niezwłocznie przesłane do Wykonawcy faksem. 

 

        § 5 

  

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od części usług przewidzianych  

              w harmonogramie realizacji zamówienia. 

2.  Zamawiający przewiduje połączenie kilku opuszczeń lub podniesień jednostek  

        pływających w trakcie jednego dojazdu i zjazdu dźwigu samojezdnego. 

3.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości opuszczeń lub    

  podnoszeń jednostek pływających (załącznik nr 1 do niniejszej umowy) w trybie  

  awaryjnym w okresie trwania umowy. Opuszczanie lub podnoszenie jednostek  

  w  trybie awaryjnym określone w harmonogramie realizacji zamówienia, odbywać się  

  będzie na zasadach określonych w umowie i zgodnie ze stawkami podanymi  

  w ofercie cenowej: ceną jednostkową za roboczogodzinę oraz ceną jednostkową za  

  kilometr. 
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4.    W przypadku wykonania usługi przez Wykonawcę dźwigiem o parametrach   

 wyższych od określonych przez Zamawiającego w zleceniu, rozliczenie usługi   

 zostanie dokonane w oparciu o stawki przewidziane dla  

 sprzętu wskazanego w zleceniu.           

          § 6 

 

Do dokonywania bieżących ustaleń z Wykonawcą, związanych z realizacją niniejszej umowy, 

Zamawiający upoważnia: 

 

a) Marcina Lenartowicza – kierownika Oddziału Technicznego Bazy Oznakowania 

Nawigacyjnego w Szczecinie, tel. 609 690 427, 

b) Macieja Zarębskiego – starszego inspektora Oddziału Technicznego Bazy 

Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, tel. 605 849 345. 

 

§ 7 

 

1. Wykonawca za wykonywanie usług określonych w § 1 otrzyma wynagrodzenie         

w kwocie nieprzekraczającej rocznie: …………… zł netto + 23% podatku VAT, tj. 

……….. zł brutto (słownie: …………………………………………………………. brutto). 

Kwota ta jest wartością łączną brutto za wykonanie przedmiotu umowy, ustaloną 

zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy z dnia …………………..., stanowiącą załącznik 

nr 2 do niniejszej  umowy. 

 2. Wynagrodzenie jest składową  kosztów za: 

a) prace dźwigu – cena jednostkowa za roboczogodzinę, pomnożona przez 

przewidywaną liczbę roboczogodzin pracy dźwigu, 

b) dojazd i zjazd dźwigu do/z miejsca wykonywania umowy – cena jednostkowa  

za kilometr, pomnożona przez przewidywaną liczbę kilometrów potrzebną na dojazd  

i zjazd do/z miejsca wykonywania umowy. 

3. Wynagrodzenie za usługi dźwigowe, które zostały wymienione w § 1 niniejszej 

umowy, Wykonawca obliczać będzie według cen jednostkowych podanych w ofercie 

cenowej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu dojazdu i zjazdu dźwigu do/z miejsca 

wykonywania umowy nie może przekroczyć przewidywanej liczby kilometrów, 

określonej w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy,  

      z wyłączeniem usług zlecanych w oparciu o § 5 ust. 3 umowy. 
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5. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych na usługi określone w § 1, 

które wykonywać będzie przez okres obowiązywania umowy, zgodnie z ofertą 

cenową, stanowiącą załącznik nr 2 do  niniejszej umowy.  

6. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie każdorazowe wykonanie usługi 

dźwigowej, określonej w § 1.  

7. Zamawiający ureguluje płatności wynikające z faktury VAT w terminie 14 dni od daty 

jej  dostarczenia przez Wykonawcę. Należność z tytułu wykonania przedmiotu umowy 

zostanie uregulowana przelewem z konta Zamawiającego:                                     

NBP O/O Szczecin, nr 67 1010 1599 0028 9922 3000 0000 na konto Wykonawcy:  

………………………………………………………... 

 

§ 8 

 

     1. Wykonawca oświadcza, że jest  płatnikiem podatku VAT. 

2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT - numer identyfikacji 

podatkowej 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, 

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

     Zamawiającego za wykonane umowy, 

c) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 

 

§ 9 

 

    1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu usług stanowiących przedmiot umowy – w wysokości                        

 100 zł, za każdy dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 7 ust. 1. 
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy   

przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego                

– w wysokości 10% wynagrodzenia umownego  brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1,  

z zastrzeżeniem treści § 10 umowy.  

3. W przypadku, gdy wyrządzona szkoda przekracza wartość kar umownych               

lub powstała  w wyniku zdarzeń, za które nie przewidziano kar umownych, stronom 

przysługują roszczenia odszkodowawcze na zasadach ogólnych, określonych           

w Kodeksie Cywilnym – odpowiednio prawo do odszkodowania uzupełniającego lub 

odszkodowania pokrywającego całość szkody. 

 

§ 10 

 

1. W razie zaistnienia 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. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 11 

 

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy, będą 

rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie. 

 

§ 12 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 13 

 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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§ 14 

 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Harmonogram realizacji zamówienia – załącznik nr 1 do umowy, 

2) Oferta cenowa Wykonawcy z ……………. – załącznik nr 2 do umowy. 

 

 

 

§ 15 

 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


