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zawarta w dniu …………….. 2017 r. w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem
Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70 – 207 Szczecin
reprezentowanym przez:
Andrzeja Borowca

- Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a firmą …………………………………..
…………………………………………...

reprezentowanym przez: ……………………. – Właściciela Firmy

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
o następującej treści:

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace pt.” Naprawa
uszkodzonych dwóch rur wykonanych ze zbrojonej gumy. Do naprawy jest usunięcie
ośmiu nieszczelności w tym nieszczelność dł. 10x4cm. Zastosowana metoda powinna
gwarantować trwałość naprawy, odporność na warunki atmosferyczne wytrzymałość
ciśnieniową. Ciśnienie na pompie tłocznej wynosi 250 bar.

§2
1. Za wykonanie robót, stanowiących przedmiot umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie

brutto

w

wysokości

…………..

zł

(słownie

złotych:

…………………………………. ), zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy z dnia
……………….. r. , stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
2. stawka podatku VAT = 23%
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3. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje całkowity koszt wykonania
przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy.

§3
Termin zakończenia robót ustala się na: 27 luty 2017 r.

§4
1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT – NIP………………………………
2. Wykonawca

ponosi wszelkie

konsekwencje

z tytułu

prowadzenia

niewłaściwej

dokumentacji dla potrzeb podatku VAT. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się
do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji) spowodowanych:
a) wadliwym wystawieniem faktury,
b) brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego,
c) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury.

§5
1. Rozliczenie Wykonawcy z Zamawiającym nastąpi fakturą końcową, na podstawie
protokołu odbioru końcowego.
2. Zapłata faktury nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez
Wykonawcę dokumentów rozliczeniowych,
3. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia w ustalonym terminie, Zamawiający
zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie, w wysokości ustawowej.

§6
Przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 7 dni, licząc od
dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac.

§7
Wykonawca odpowiada za warunki BHP i ochronę własnego mienia na terenie realizacji
przedmiotu umowy w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
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§8

Wykonawca wykona roboty stanowiące przedmiot umowy własnymi siłami. Ewentualne
podzlecenie

wykonania

części

robót

podwykonawcom

wymaga

pisemnej

zgody

Zamawiającego.

§9
1. Przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do kontroli robót

i dokonywania

uzgodnień z Wykonawcą będzie ………………………………………………………………….,
2. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktowania się z Zamawiającym
i

dokonywania

uzgodnień

w

zakresie

realizacji

przedmiotu

umowy

będzie

………………………………………….................
§ 10
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:
a) odstąpienia od umowy przez każdą ze stron wskutek okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,
b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 %, wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
c) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od
dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez
każdą ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
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.

§ 11
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie prac jakościowo dobrych, zgodnie z normami
technicznymi i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub
umniejszających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Wykonawca na wykonane prace udziela gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od
daty odbioru końcowego.
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3. W związku z udzielonym okresem gwarancji , okres rękojmi ustala się na okres 27
miesięcy tj. trzy miesiące ponad okres gwarancji.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu
cywilnego.

§ 13
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy podlegać będą
rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd Powszechny w Szczecinie.

§ 14
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15
Integralną część niniejszej umowy stanowi:

1. Oferta cenowa Wykonawcy z dnia …………….., stanowiąca załącznik nr 1 do
niniejszej umowy

§ 16
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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