
UMOWA Nr: ……………………………………… 

W dniu ………….. w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa - Urzędem Morskim w 

Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora – Wojciecha Zdanowicza 

zwanym w dalszej części "Zamawiającym", 

a firmą 

………………………………………………………………………. 

 reprezentowaną przez: 

………………………………………………… 

zwaną w dalszej części umowy "Wykonawcą" 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

Urząd Morski, zobowiązany z mocy ustawy do prowadzenia działalności w zakresie 

nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej oraz utrzymaniem akwenów 

portowych i torów podejściowych, a także oznakowania nawigacyjnego we właściwej 

zdolności żeglugowej, zleca modernizację znaków nawigacyjnych polegającą na : 

uruchomieniu zasilania hybrydowego poprzez dostawę trzech elektrowni wiatrowych 

typu WS-000,15B i ich montaż:  

- dwóch na stawach wschodniej i zachodniej drugiej bramy torowej na Zalewie 

Szczecińskim  

oraz  

- jednej na dalbie skrajni toru wodnego nr 74, 

wraz z podłączeniem ich do istniejącej instalacji zasilania solarnego poprzez 

dostarczone przez Zamawiającego kontrolery ładowania (zwane dalej przedmiotem 

umowy). 

§ 2 

1. Zamawiający zapewni wykonawcy transport do znaków oraz możliwość 

korzystania nieodpłatnie z pomieszczeń Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w 

Szczecinie o kubaturze i powierzchni adekwatnej do zakresu prac, w celu 

zorganizowania stanowiska dla prac przygotowawczych i montażowych. 

2. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy znaki, nie później niż 7 dni 

od daty podpisania umowy. 

3. Przestoje w pracy Wykonawcy z powodu nie udostępnienia przez Zamawiającego 

znaków nawigacyjnych lub pomieszczeń Bazy Oznakowania będą podstawą do 

zmiany terminu wykonania prac. 



4. Prace będą prowadzone w sposób wykluczający utrudnienia w żegludze. 

 

§ 3 

Termin wykonania prac ustala się na 45 dni od daty podpisania umowy. 

§ 4 

1. Do koordynacji całości spraw związanych z niniejszą umową Zamawiający 

wyznacza pana Grzegorz Paryś tel.(91) 4 403 338... . tel. kom 609 69 29 13. 

2. Osobą upoważnioną do kontroli i nadzoru wykonywanych robót jest 

……………………………………………………………………………………. 

§5 

Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru spisanego w 

obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i podpisanego przez strony. 

§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości ……………………………zł netto + 0%Vat, (słownie: 

……………………………………………………..   ) brutto, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy z dnia ……………………..stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej 

umowy. 

2. Strony oświadczają, że stawka podatku VAT, dotycząca prac stanowiących 

przedmiot umowy wynosi 0% zgodnie z art. 83.1 pkt. 11 ustawy z dnia 11 marca 

2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) 

3. Zamawiający dokona zapłaty umówionego w ust. 1 wynagrodzenia na podstawie 

otrzymanej faktury Vat. 

4. Podstawą do wystawienia będzie protokół odbioru towaru podpisany przez strony 

o którym mowa w § 5. 

5. Płatność nastąpi przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego: NBP O/O 

Szczecin Nr 67101015990028992230000000, na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu. 

6. Za dokonanie zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą. 

7. Za zwłokę w zapłacie należności wynikającej z faktury, Wykonawca jest 

uprawniony do żądania odsetek, w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami. 

§7 

1. Wykonawca oświadcza że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). NIP 

……………………………………… 



2. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) 

NIP 852-04-09-053. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej 

dokumentacji dla potrzeb podatku 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 wykonanie usługi, 

 c) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 

§ 8 

1. Strony zastrzegają kary umowne, liczone od wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 6 ust. 1 , w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

 a) za zwłokę w wykonaniu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

 umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 

 b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w 

 okresie gwarancji bądź rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 

 brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

 c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w 

 wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

 a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - 

 w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem odstąpienia 

 od umowy z przyczyn i na zasadach określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych, o ile wartość zastrzeżonych kar nie pokrywa poniesionej szkody 

lub szkoda powstała z innych przyczyn niż określone w ust. 1. 

 

§ 9 

1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na wykonaną 

usługę oraz dostarczony sprzęt i urządzenia, które użyto do jej wykonania, licząc od 

daty odbioru końcowego. 

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za: 

 a) wady ukryte oraz wynikłe w trakcie eksploatacji zainstalowanych urządzeń, 



 b) usunięcie wad ujawnionych w okresie rękojmi. 

3) W związku z wyznaczonym okresem gwarancji strony ustalają, że okres rękojmi 

zostaje określony na 27 miesięcy, tzn. o 3 miesiące ponad okres gwarancji. 

4) Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na zainstalowane 

urządzenia. 

§ 10 

Ewentualne spory, które mogą wynikać na tle wykonania postanowień niniejszej 

umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Szczecinie. 

§ 11 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 12 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 13 

Załącznik (oferta Wykonawcy) do umowy stanowi integralną jej część. 

§ 14 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 

egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca. 

 Zamawiający        Wykonawca 


