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Wzór - Umowa nr BONe-II-2600-01/03/17
PO-II-379/ZZP-2/192/17
zawarta w Szczecinie w dniu ……….2017 roku pomiędzy Skarbem Państwa –
Urzędem Morskim w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207
Szczecin, NIP: 852-04-09-053, REGON: 000145017, reprezentowanym przez:
Andrzeja Borowca – Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
firmą ……………………………………………………………..,
NIP:
……………………..,
REGON:
…………………..,
wpisaną
do
………………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez :
………………………….
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
a) pomiar hałasu w środowisku pracy na jednostkach pływających:
 s/v PLANETA,
 k/h MALWINA,
 mot. MAGDA,
 k/h HYDROGRAF-23,
 k/h HYDROGRAF-26,
 mot. DOROTKA,
 mot. ŁM-UMS-9,
 mot. MIRKA,
 pogłębiarka MĄTWA
b) pomiar hałasu w środowisku pracy - Bazia Oznakowania Nawigacyjnego
w Świnoujściu:
 warsztat stolarski,
 warsztat obróbki skrawaniem.
2. Szczegółowy zakres usługi oraz uwagi dotyczące jej wykonania, zawarte są
w specyfikacji wypełnionej przez Wykonawcę stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
§2
1. Czas wykonania przedmiotu umowy określa się do dnia 14.07.2017 r.
2. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego przedstawić aktualny
certyfikat akredytacji laboratorium badawczego wydany przez Polskie Centrum
Akredytacji (PCA) w zakresie badań akustycznych i hałasu w środowisku pracy, badań
hałasu maszyn i urządzeń.
§3
1. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do prowadzenia nadzoru nad
wykonywaniem przedmiotu umowy jest:
Janusz Michalski - kierownik oddziału technicznego BON-e,
Jerzy Czajkowicz - starszy inspektor ds. eksploatacji i remontów BON-e,
2. Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach dotyczących wykonywania przedmiotu
umowy jest upoważniony:
…………………………… - przedstawiciel Wykonawcy.
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§4
Podczas realizacji przedmiotu umowy stosowany będzie:
 odbiór końcowy, obejmujący całkowicie zakończoną usługę, dokonany przez
przedstawicieli Zamawiającego i osoby upoważnione ze strony Wykonawcy,
zakończony przyjęciem i podpisaniem przez obie strony umowy protokółu
z odbioru oraz przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu sprawozdań
dotyczących przeprowadzonych pomiarów hałasu w środowisku pracy w zakresie
określonym w § 1 i załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
umowne w wysokości ………..…,00 zł (netto) + 23 % podatku VAT
słownie:……………………………………………………………………………………………
00
/100 zł (netto) + 23 % podatku VAT.
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół końcowy podpisany bez uwag
przez obie strony umowy, sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
przekazanie sprawozdań z przeprowadzonych pomiarów hałasu w środowisku pracy.
3. Należność z tytułu wykonania przedmiotu umowy zostanie uregulowana przelewem
z konta Zamawiającego w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia faktury.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy,
których poniesienie będzie konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy
a w szczególności robociznę i koszty dojazdów.
§6
1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
2. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT – numer identyfikacji podatkowej
NIP:852-04-09-053.
3. 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 za
wykonanie przedmiotu umowy,
c) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, wskutek okoliczności, za
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 5 ust. 1.,
b) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki
c) za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub
gwarancji – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego
w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na
usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

2

BONe-II-2600-01/03/17 / PO-II-379/ZZP-2/192 /17

z tytułu odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi
Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5
ust. 1,
3. 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 - odpowiednio prawo
do: odszkodowania uzupełniającego lub odszkodowania pokrywającego całość
szkody.
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie umowy.
§8
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§9
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie ma
ustawa Kodeks Cywilny.
§ 11
Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy, strony
podejmą się rozstrzygnąć polubownie. W braku możliwości polubownego rozwiązania
sporów, będą one rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Szczecinie.
§ 12
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których
jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.
Integralną część umowy stanowią:
1. Specyfikacja usługi wypełniona przez Wykonawcę - załącznik nr 1.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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