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          Załącznik nr 3 

WZÓR UMOWY 

Umowa nr EŁ.262.19.     .18 

z dnia ..................... 

 
 
Zawarta pomiędzy: 

 
Skarbem Państwa - Urzędem Morskim w Szczecinie pl. Stefana Batorego 4  (NIP 
852-04-09-053, REGON 000145017) reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora Urzędu Morskiego - ………………………....................................... 

 zwanym dalej Zamawiającym. 
a  
 
..................................................................................................... (NIP, REGON) 
reprezentowaną przez: 

1. ..................................................................... 
2. ..................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą, 

§ 1 

 
Przedmiotem umowy jest wykonanie pomiarów gęstości strumienia mocy 
mikrofalowej radarów oraz natężenia pola elektromagnetycznego radiotelefonów w 
punktach pomiarowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy a także treścią 
oferty Wykonawcy z dnia …..................stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 
 

§ 2 

 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się do dnia 30.09. 2018 r.  

 

§ 3 

 
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wyniki pomiarów zwane Orzeczeniem, do 

placówki Zamawiającego – Urzędu Morskiego w Szczecinie, Kapitanat Portu 
Szczecin, Wydział Elektroniki i Łączności, ul. Jana z Kolna 9, 71-603 Szczecin, 
 w ilości 3 egzemplarzy dla każdego punktu pomiarowego. 

2. Orzeczenie będzie uwzględniało wymogi następujących przepisów prawa:  
a) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dn. 6 czerwca 2014 

r. w sprawie najwyższych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);  

b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dn. 26 września 1997 
r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 
2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm); 

c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i 
pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia środowisku pracy  (Dz.U. Nr 
33, poz. 166); 

d) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27 
czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy (Dz. U.  z 2016 poz. 952);  
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e) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 
czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 
związanych z narażaniem na pole elektromagnetyczne (Dz.U z 2018 r. 
poz. 331). 

 
3. Odbiór zostanie potwierdzony pisemnym protokołem zdawczo – odbiorczym, 

podpisanym przez przedstawicieli obydwu stron. 

 

 

§ 4 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości 
………. zł netto (słownie: ……………………………) powiększone o należny 
podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie wystawienia faktury zgodnie z 
ofertą Wykonawcy z dnia …………………r., stanowiącą załącznik nr 2 do 
niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie na podstawie faktury w 
terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.  

3. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

4. Należność z tytułu faktury będzie regulowana z konta Zamawiającego na konto 
Wykonawcy nr ………………….................................... 

5. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej 
dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług. 
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 dostarczony towar 
c) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 

6. Strony posiadają następujące numery identyfikacji podatkowej NIP: 
- Zamawiający 852-04-09-053 

  - Wykonawca ……………….. 

 

§ 5 

 
1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do nadzoru nad prawidłowością 

wykonywania umowy, odbioru prac jak również do akceptacji wystawianych 
przez Wykonawcę faktur jest Pani Sylwia Piotrowicz – Wydział Elektroniki i 
Łączności, tel. 91 44 03 329 lub kom. 697 060 234. 

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym w sprawach 
wykonania niniejszej umowy jest …………………. 

3. Strony mogą w toku wykonywania umowy wskazać inne osoby upoważnione do 
dokonywania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 . Zmiana osób nie będzie 
traktowana jako zmiana umowy. 

 

§ 6 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy– w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, 
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b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego brutto. 

3. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może: 
a) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania przedmiotu umowy z 

zachowaniem prawa do kary umownej, 
b) odstąpić od umowy i żądać kary umownej wskazanej w ust.1 lit. a) 

niniejszego paragrafu. 
4. W przypadku poniesienia szkody przekraczającej zastrzeżone kary umowne 

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

6. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży   
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy zagraża istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 7 
 
1.  Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane kwalifikacje i uprawnienia do 

wykonywania działalności w zakresie objętym umową i wykona przedmiot umowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami osobiście, w razie 
potrzeby współdziałając ze specjalistami posiadającymi stosowne kwalifikacje i 
uprawnienia. 

2. Wykonawca przy realizacji umowy może posługiwać się podwykonawcami pod 
warunkiem uzyskania na piśmie uprzedniej zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca zapewnia sprzęt, urządzenia i materiały techniczne do wykonania 
przedmiotu umowy we właściwym zakresie i na własny koszt. 

4. Wykonawca przez cały okres umowny zobowiązany jest do posiadania 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzanej przez niego 
działalności. 

 

§ 8 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 
kodeksu cywilnego. 
 

§ 9 

 
Spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygał będzie rzeczowo właściwy 
sąd powszechny w Szczecinie. 

 

§ 10 

 
Wszystkie zmiany i uzupełnienia w tekście niniejszej umowy mogą być dokonane 
jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 11 

 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla 
Zamawiającego i  jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 
    ZAMAWIAJĄCY:           WYKONAWCA: 


