UMOWA
nr: OW-5120/016/17-2
dot. postępowania: PO-II-379/ZZP-1/332/17

W dniu ............. 2017 r. pomiędzy:
Skarbem Państwa - Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Batorego 4,
70-207 Szczecin, reprezentowanym przez
Zbigniewa Piętkę - Zastępcę Dyrektora ds. Technicznych,
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, a
firmą ............................................................................................................
wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr REGON: .......................,
w dalszej części umowy określaną, jako „Wykonawca”,
reprezentowaną przez ................................,
została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie
zapytania ofertowego, Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie na
przygotowanie Umowy o Dofinansowanie (wraz z załącznikami) do
projektu POIiŚ nr 2.1-32 pt.: "Zabezpieczenie zagrożonych odcinków
zachodniego wybrzeża"
zwane dalej przedmiotem umowy.
2. Szczegółowy zakres prac objętych umową:
Przedmiotem umowy jest opracowanie i skompletowanie zestawu dokumentów
niezbędnych do podpisania z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowy o Dofinansowanie do projektu nr 2.1-32
ze ścisłym zachowaniem standardów i formy narzuconych przez Instytucję
Wdrażającą, tzn. NFOŚiGW.
§2
Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie przekazany Zamawiającemu
w terminie do dnia 20 września 2017 r.
§3
1. Wykonawca
zobowiązuje
się
wykonać
przedmiot
umowy
zgodnie
z przedstawioną ofertą i opisem przedmiotu zamówienia, a następnie przekazać
Zamawiającemu przedmiot umowy na warunkach określonych w niniejszej
umowie.
2. Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach dotyczących wykonania przedmiotu
umowy jest upoważniony .............................................
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3. Do reprezentowania Zamawiającego w sprawach dotyczących wykonania
przedmiotu umowy jest upoważniony Piotr Domaradzki.
4. Wykonawca odpowiada za warunki BHP i ochronę własnego mienia w zakresie
prac realizowanych na podstawie niniejszej umowy oraz zabezpieczenie danych
otrzymanych w trakcie pracy przed dostępem osób trzecich.
5. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek
udzielanych przez Zamawiającego.
6. W przypadku powierzenia wykonania całości bądź części przedmiotu umowy
podwykonawcy, Wykonawca jest odpowiedzialny za jego działania lub ich
zaniechanie jak za własne.
7. W razie wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do poprawienia
przedmiotu umowy w terminie 5 dni, pod rygorem zastosowania sankcji,
o których mowa w § 5 niniejszej umowy.
8. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonania
przedmiotu umowy będzie protokół odbioru.
§4
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości:
wartość netto: ................................................................. zł,
(słownie: ..........................................................................zł),
powiększoną o podatek VAT (23%) w kwocie: .................. zł,
(słownie: ......................................................................... zł),
wartość brutto: ................................................................ zł,
(słownie: ......................................................................... zł).
2. Strony ustalają, że wynagrodzenie wynikające z realizacji niniejszej umowy
zostanie uregulowane po wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości określonej
w ust. 1.
3. Protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury
VAT.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swego
podpisu.
5. Zapłata za wykonaną pracę nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu
21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.
6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT - numer identyfikacji
podatkowej (NIP: ..............................).
7. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej
dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT. 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,
c) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.
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§5
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu
przedmiotu umowy lub jego części w wysokości:
1) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie pierwszych 10 dni
kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki,
2) 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie kolejnych 10 dni
kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki,
3) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy następny dzień zwłoki
powyżej 20 dni.
Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:
- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,
- za każdy następny rozpoczęty zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.
Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę - strona, po
której zaistniały przyczyny odstąpienia od umowy, zapłaci drugiej stronie karę
umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
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
w Kodeksie cywilnym - odpowiednio prawo do: odszkodowania uzupełniającego
lub odszkodowania pokrywającego całość szkody.
Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie umowy.

§6
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zgodnie z art. 145
ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach.
§7
1. Niniejszą umową Wykonawca przenosi majątkowe prawa autorskie
do wykonanych, w ramach niniejszej umowy opracowań na Zamawiającego, bez
obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, na wszystkich polach
eksploatacji, a w szczególności w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy - wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo kopii,
c) rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób inny niż określony
w niniejszym punkcie lit. b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie
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przedmiotu umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
d) korzystania na własny użytek,
e) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, a
w szczególności w celu złożenia oferty na wykonanie robót objętych
dokumentacją będącą przedmiotem niniejszej umowy,
f) wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym.
2. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem
wymienionym w ustępach poprzedzających tak w kraju jak i za granicą.
3. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich
egzemplarzy, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem
przez Wykonawcę przedmiotu umowy.
4. Przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz praw własności opracowania
nastąpi z chwilą przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy - w ramach
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.
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§8
Strony umowy dołożą wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia ewentualnych
sporów drogą polubowną.
W przypadku braku rozwiązań polubownych spory wynikłe na tle realizacji
niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo Sąd Powszechny
w Szczecinie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową w zakresie realizacji
zamówienia, uzgodnień i odbiorów objętych niniejszą umową obowiązują
przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy Kodeks Cywilny oraz inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia w tekście niniejszej umowy mogą być
dokonywane jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.
Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania.
Integralną część niniejszej umowy jest załącznik stanowiący opis przedmiotu
zamówienia.
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