ZAŁĄCZNIK NR 2
do zapytania ofertowego

Wzór Umowy nr …/TI-P/2017
pomiędzy
Skarbem
Państwa
–
Dyrektorem
Urzędu
pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, posiadającym
NIP 852-04-09-053 i Regon 000145017, reprezentowanym przez:

Morskiego
w
nr identyfikacji

Szczecinie,
podatkowej

………………………………………………………………………………………,
a
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………,
NIP:
………………………..,
REGON:
……………………………. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………,
o następującej treści:
§1
Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się
do
wykonania obliczeń emisji hałasu do środowiska na etapie realizacji prac inwestycyjnych dla
zadania pn. „Rozbudowa pomostu rybackiego nr 1 oraz rozbiórka pomostu rybackiego nr 2 i
dalby wyciągowej w przystani morskiej w Niechorzu”
§2
1. Przedmiot umowy, wymieniony w § 1 zostanie wykonany zgodnie z Opisem Przedmiotu
Zamówienia i przekazany Zamawiającemu w następujących ilościach i terminie:
1) kompletna dokumentacja zawierająca obliczenia wraz z graficzną prezentacją (mapą)
wyników modelowania zasięgu akustycznego w terminie do 30.08.2017 r.
2) ilość – 3 sztuki w wersji papierowej (+ płyta CD).
§3
1. Ze strony Zamawiającego, koordynację prac związanych z realizacją niniejszej umowy prowadzić
będą:
1) ……………………………………….,
2) ………………………………………..
2. Ze strony Wykonawcy, koordynację prac związanych z realizacją niniejszej umowy prowadzić
będzie:
1) ……………………………………..…..
§4
1. Wysokość wynagrodzenia umownego przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy wynosi ………………….. zł netto (słownie złotych: …………………..), po doliczeniu
podatku VAT w wysokości 23% – …………………..zł brutto (słownie złotych: …………………..).
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po dostarczeniu przedmiotu umowy, na podstawie podpisanego
przez obie strony protokołu odbioru końcowego.
3. Płatność nastąpi przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego: NBP O/O Szczecin
nr 67 1010 1599 0028 9922 3000 0000, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze

VAT, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
4. Za dokonanie zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą
należną Wykonawcy.
§5
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:
1) wadliwym wystawieniem faktury VAT,
2) brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego za wykonane
usługi,
3) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.
§6
1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy, określonego w § 1 będzie siedziba Urzędu Morskiego w
Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, Wydział Techniczno-Inwestycyjny, pokój nr 226.
2. Dokument, o którym mowa w § 4 ust. 2 stanowi podstawę do wystawienia faktury przez
Wykonawcę.
§7
3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 Wykonawca przenosi na Zamawiającego
autorskie prawa majątkowe do całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, na wszystkich
polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie:
1) utrwalenia i zwielokrotnienia przedmiotu umowy – wytwarzania egzemplarzy utworu wszelkimi
znanymi technikami, w tym: poligraficznymi, elektronicznymi i cyfrowymi,
2) wprowadzenia do obrotu, użyczania, najmu i dzierżawy oryginału lub kopii,
3) wprowadzenia do pamięci komputera oraz wykorzystania w Internecie oraz innej sieci
komputerowej,
4) rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób inny niż wymieniony w pkt 2 i 3 –
publicznego odtworzenia, wystawiania, wyświetlania, nadawania i reemitowania oraz
publicznego udostępnienia przedmiotu umowy, w taki sposób, aby każdy mógł zapoznać się
z nim w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
5) wielokrotnego udostępnienia i przekazywania osobom trzecim,
6) wprowadzania zmian do przedmiotu umowy – stosownie do potrzeb Zamawiającego,
w szczególności związanych z realizacją inwestycji, o której mowa w § 1.
7) wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym.
4. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ust. 1 tak w
kraju jak i za granicą.
5. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy
przedmiotu umowy wykonanych i przekazanych Zamawiającemu.
6. Przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz praw własności egzemplarzy następuje z chwilą
odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystania autorskich praw osobistych ze szkodą dla
interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację umowy.
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§8
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:
1) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada
Zamawiający - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
1) odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca - w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto,
2) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy
dzień zwłoki,
3) zwłokę w usunięciu wad i usterek - w wysokości w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto za każdy dzień zwłoki.
3. W wypadku przerwania prac wykonanych w wymiarze ponad 20 % z przyczyn, za które odpowiada
Zamawiający, ich rozliczenie nastąpi na podstawie protokołu stwierdzającego stopień
zaawansowania prac, sporządzonego i podpisanego przez obie strony.
4. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.
§9
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Szczecinie.
§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.
§ 13
Integralną cześć umowy stanowią następujące załączniki:
1. zapytanie ofertowe - załącznik nr 1 do Umowy,
2. opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do Umowy,
3. oferta cenowa Wykonawcy - załącznik nr 3 do Umowy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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