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Załącznik Nr 4 – Wzór umowy  

UMOWA  NR: …/ZIU-I/2010 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINASOWANEGO ZE ŚRODKÓW 
PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 

NA  

WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA SPRAWOWANIU MONITORINGU 
ŚRODOWISKOWEGO NAD REALIZACJ Ą INWESTYCJI pn. „PRZEBUDOWA FALOCHRONU 

WSCHODNIEGO W ŚWINOUJŚCIU” 

 

Niniejsza Umowa została zawarta dnia ……………. 2010 r. roku w Szczecinie,  

pomiędzy:  

Skarbem Pa ństwa - Dyrektorem Urz ędu Morskiego w Szczecinie ,  
pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin , NIP 852-04-09-053, REGON 000145017, (zwanym dalej 
„Zamawiającym”) z jednej strony, reprezentowanym przez: 
 
Andrzeja Borowca – Dyrektora Urz ędu Morskiego w Szczecinie  

a 

………………………………………………………………………………………………………………       
z drugiej strony (zwanym dalej „Wykonawcą”), reprezentowanym przez: 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu PO-II-
……./10, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z przepisami Regulaminu 
wewnętrznego udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Morskim w Szczecinie (Zarządzenie 
wewnętrzne Nr 13 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, z dnia 8 sierpnia 2007 roku) oraz 
Zarządzenia Wewnętrznego nr 16 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, z dnia 12 sierpnia 
2009 r., zmieniającego zarządzenie wewnętrzne w sprawie wprowadzenia w śycie „Regulaminu 
udzielania zamówień publicznych”, strony zawarły umowę następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 
usługi polegającej na sprawowaniu Monitoringu Środowiskowego  nad realizacj ą inwestycji 
pn. „Przebudowa falochronu wschodniego w Świnouj ściu” w okresie: od kwietnia 2010 r. 
do końca czerwca 2012 r. 
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2. Zakres Przedmiotu umowy został określony w treści Zapytania ofertowego - pkt. 1. Informacje 
ogólne, będącego integralną częścią niniejszej Umowy. 

 
§ 2 

MIEJSCE I CZAS WYKONYWANIA UMOWY 

1. Wykonawca będzie wykonywać powierzone mu obowiązki na obszarze obejmującym teren 
inwestycji, środowisko sąsiadującej plaŜy, wydm nadmorskich oraz wód morskich a takŜe w 
siedzibie własnej.  

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

- rozpoczęcie monitoringu  – 01.04.2010 r. 
- zakończenie monitoringu – 30.06.2012 r. 
Nie przewiduje się prowadzenia monitoringu w okresach zimowej przerwy w prowadzeniu 
robót (listopad – luty). Łączny czas prowadzenia monitoringu wyniesie więc 19 miesięcy.  

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 
określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają na kwotę ………………….. (słownie 
złotych: ………………………….). Po doliczeniu podatku VAT w wysokości 22%, koszt 
przedmiotu umowy wyniesie ………………… zł (słownie złotych: ………………………………….). 

2. Zapłata wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, następować będzie              
w okresach miesięcznych, w których usługa ta będzie realizowana (z wyłączeniem  okresu 
zimowania ptaków od listopada – do marca danego roku). 

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 płatne będzie po wykonaniu wszystkich czynności 
objętych umową, w ciągu 14 dni od przedłoŜenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej 
faktury VAT, przy czym: 

− podstawą do wystawienia faktury w dwóch pierwszych miesiącach danego kwartału, będzie 
karta pobytu, potwierdzona przez InŜyniera kontraktu lub osobę przez niego wyznaczoną, 

− podstawą do wystawienia faktury w trzecim miesiącu danego kwartału będzie karta pobytu 
oraz sprawozdanie kwartalne. 

− podstawą do wystawienia ostatniej faktury w ramach niniejszej umowy będzie karta pobytu 
oraz sprawozdanie końcowe z przeprowadzonego monitoringu.  

4. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. 

5. Za dzień zapłaty uwaŜany będzie dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 

6. 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: 

- wadliwym wystawieniem faktury VAT 

- brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego za 
wykonaną dostawę 

- róŜnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT 
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§ 4 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z treścią niniejszej 
umowy, sumiennie i odpowiedzialnie oraz z zachowaniem szczególnej staranności, a takŜe do 
nie podejmowania działań na niekorzyść Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w zakresie wykonywanych przez 
siebie obowiązków. 

3. Osobą upowaŜnioną do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji i wyjaśnień, 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz do odbioru pracy jest pan Krzysztof 
Mościbroda – Kierownik Projektu tel. 91-44-03-374 oraz pan Władysław Janas - InŜynier 
Kontraktu. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność majątkową za szkody wynikające z nienaleŜytego 
wykonywania niniejszej umowy, wyrządzone Zamawiającemu  w czasie trwania umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany po rozwiązaniu umowy zwrócić Zamawiającemu wszelkie 
dokumenty, które uzyskał od Zamawiającego i osób trzecich w związku z wykonywaniem 
niniejszej umowy. 

§ 5 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych elementów przedmiotu umowy określonych 
zatwierdzonym harmonogramie  – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w  § 3 ust. 1,  za kaŜdy dzień zwłoki, 

2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto. 

2. 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. 

 

§ 6 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego własność 3 egzemplarzy kart, raportów i 
sprawozdań o których mowa w pkt 4 zapytania ofertowego a takŜe wszelkich innych opracowań 
powstałych w związku z wykonywaniem umowy. wraz z majątkowymi prawami autorskimi 
przysługującymi twórcom dokumentów i opracowań powstałych w związku z realizacją Umowy ( 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie – Dz.U.2006 Nr 90 poz. 631 z 
późn. zm.). Przeniesienie praw następuje z chwilą zaakceptowania i odebrania przez Stronę 
kolejnych części realizowanego zadania. 
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2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich na drugą Stronę o którym mowa w ust.1 dotyczy 
nieograniczonego zakresu terytorialnego i czasowego oraz wszystkich pól eksploatacji 
niezbędnych do działalności Zamawiającego, w szczególności takich, jak:  

1) zwielokrotnianie i utrwalanie dzieła poprzez wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
dzieła, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
niezaleŜnie od liczby egzemplarzy; 

2) wprowadzenie do pamięci komputera; 

3) publiczne zaprezentowanie dzieła, udostępnienie dzieła. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa powyŜej, nastąpi w ramach 
wynagrodzenia umownego.  

4. Jednocześnie Wykonawca wyraŜa zgodę na wykorzystanie przekazanych opracowań (w 
całości lub fragmentach) w innych dziełach tworzonych przez siebie odnoszących się do tego 
samego obszaru, tematu realizowanego w tym samym celu. 

5. Zamawiający moŜe dokonać zmian w przekazanych materiałach wynikających z opracowania 
redakcyjnego, zgodnie z celem niniejszego porozumienia i jego przeznaczeniem. 

6. Ponadto Wykonawca zapewni i podejmie wszelkie działania, Ŝeby druga Zamawiający mógł 
bez ponoszenia kosztów korzystać z utworów określonych w ust. 1 bez naruszenia 
czyichkolwiek praw. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkich szkód i wydatków, jakie 
mógłby on ponieść w związku z naruszeniem praw autorskich, o których mowa powyŜej. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony ustalają, Ŝe spory, powstałe w trakcie wykonywania niniejszej umowy rozpatrywane będą  
przez sądem powszechnym  miejscowo właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej waŜności formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności.  

3. W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowią: Zapytanie ofertowe z dnia ….2010 r. (załącznik nr 
1) oraz Oferta Wykonawcy z dnia ……2010 r. (załącznik nr 2). 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i 
jednym dla Wykonawcy. 

 

 

   

Zamawiaj ący :         Wykonawca: 
 
 


