Załącznik nr 4
(projekt)

Umowa nr BONn.II. 374. 07. 01. 18

zawarta

w

Szczecinie

w

dniu

..,

pomiędzy

Skarbem

Państwa

– Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, Pl. Batorego 4,
kod

pocztowy

70-207

Szczecin,

(NIP

852-04-09-053,

REGON

000145017),

reprezentowanym przez:

. - Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie,
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

firmą

–


.. z siedzibą w .., ul. , zarejestrowaną
w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez .. – .,
.

pod

numerem

KRS

., NIP , REGON 
reprezentowaną przez:
. - 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.

§1
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę konserwacji,
legalizacji i naprawy przenośnego sprzętu przeciwpożarowego, będącego na wyposażeniu
jednostek pływających Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, zwaną dalej
„atestacją”.
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§2
Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.
§3

1. Wykonawca wykona atestację przenośnego sprzętu przeciwpożarowego, zwanego dalej
gaśnicami, o łącznej ilości 52 szt., według następujących typów:
a) Gaśnica proszkowa GP 6

–

21 szt.

b) Gaśnica proszkowa GP 2

–

8 szt.

d) Gaśnica śniegowa GS 5

–

17 szt.

e) Urządzenie gaśnicze sprzętu

–

4 szt.

elektronicznego GSE 2x / UGS-2x
f)

Gaśnica automatyczna 1,95 kg –

1 szt.

ze środkiem gaśniczym FE-227
g) Gaśnica automatyczna 4,77 kg –

1 szt.

ze środkiem gaśniczym FM-200

2. Atestacja zakończona będzie oznakowaniem gaśnic i wpisem do kartotek gaśnic
lub książek ochrony przeciwpożarowej jednostek pływających Bazy Oznakowania
Nawigacyjnego w Szczecinie.
§4
Atestacja będzie odbywać się corocznie w terminie od 14 listopada do 14 grudnia
przed upływem terminu ważności gaśnic.
§5
1. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania usługi, każdorazowo uzgodni
telefonicznie z osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego, miejsce aktualnego
stacjonowania jednostki oraz termin przekazania Wykonawcy gaśnic w celu wykonania
usługi.
2. Wykonawca w celu zapewnienia ciągłości pływania i eksploatacji jednostek pływających,
na czas atestacji gaśnic zobowiązuje się użyczyć Zamawiającemu gaśnice zastępcze.
Gaśnice zastępcze powinny posiadać aktualny atest, a ich typ powinien odpowiadać
gaśnicom pobranym z jednostek. W celu wykonania przedmiotowej umowy, okres na jaki
zostaną użyczone gaśnice zastępcze, będzie zależny od okresu atestacji gaśnic
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pobranych z jednostki i uzgadniany każdorazowo telefonicznie przed przystąpieniem
do wykonania usługi pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.
3. Zamawiający zastrzega sobie – bez odszkodowania dla Wykonawcy – prawo odstąpienia
od usługi atestacji przenośnego sprzętu pożarowego w ilości 10 szt. w danym roku
kalendarzowym.

§6
1. Odbieranie

z

jednostek

pływających

gaśnic

do

atestacji

oraz

dostarczanie

ich na jednostki pływające po atestacji będzie odbywało się transportem Wykonawcy
i na jego koszt.
2. Miejscem odbioru i dostarczenia gaśnic po wykonaniu przedmiotu umowy będzie:
Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, ul. Światowida 16 c, 71- 727
Szczecin.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania atestacji poszczególnych gaśnic
w terminie 2 dni od daty przekazania ich przez Zamawiającego.
§7
1. Do dokonywania bieżących ustaleń z Wykonawcą, związanych z realizacją niniejszej
umowy, Zamawiający upoważnia:
Marcina Lenartowicza - Kierownika Oddziału Technicznego Bazy Oznakowania
Nawigacyjnego w Szczecinie, tel. 91 440 33 34, fax 91 421 52 61,
Macieja Zarębskiego – Starszego Inspektora Oddziału Technicznego Bazy
Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, tel. 91 440 33 34 , fax 91 421 52 61.
2. Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach dotyczących wykonywania przedmiotu
umowy upoważniony jest:
 –

, tel. .
§8

1. Wykonawca za wykonywanie usług określonych w § 3, otrzyma wynagrodzenie
w

kwocie

nieprzekraczającej:



zł

+

0%

(słownie:.)
wartością

łączną

brutto

za

wykonanie

podatku
Kwota

przedmiotu

VAT,
ta

jest

umowy,

ustaloną zgodnie z ofertą cenową, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
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2. Wynagrodzenie za usługę konserwacji, legalizacji i naprawy przenośnego sprzętu
przeciwpożarowego, który został wymieniony w § 3 niniejszej umowy, Wykonawca
obliczać będzie według cen podanych w ofercie cenowej, stanowiącej załącznik nr 1
do niniejszej umowy.
3. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen na usługi określone w § 3, które
wykonywać będzie przez okres obowiązywania umowy, zgodnie z ofertą cenową
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
4. Wysokość wynagrodzenia za usługi konserwacji, legalizacji i naprawy przenośnego
sprzętu przeciwpożarowego, określona będzie na podstawie wykazu wykonanych
prac, wycenionych zgodnie z ofertą cenową, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
5.

Za usługi wykonane na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca wystawi faktury
VAT. Stawka

0% VAT - art. 83 ust.1 pkt. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.,

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz.1221).
Zamawiający ureguluje płatności wynikające z faktury VAT w terminie 14 dni od daty
jej dostarczenia przez Wykonawcę.
6. Wykonawca wystawi osobną fakturę dla każdej jednostki pływającej, na której

wykonywana będzie „atestacja”, podając ilości atestowanych gaśnic oraz rodzaj
usługi (konserwacja, legalizacja, naprawa).
7. Zamawiający ureguluje płatności wynikające z faktury VAT w terminie 14 dni od daty
jej dostarczenia przez Wykonawcę.
§9
1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).
2.

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT
(NIP 852 04 09 053).

3.

Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej
dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT).

4.

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 wykonane dostawy,
c) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.
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§ 10
Wykonawca w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, zapewnia warunki zgodne
z obowiązującymi przepisami BHP, p-poż. oraz ochrony środowiska.
§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a)

za uchybienie terminowi, o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy – w wysokości
50 zł za każdy stwierdzony przypadek,

b)

za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rękojmi – w wysokości 50 zł za każdy stwierdzony przypadek,

c)

za

odstąpienie

od

umowy

z

przyczyn

zależnych

od

Wykonawcy

– w wysokości 1000 zł.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy
z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 1000 zł, z zastrzeżeniem
§ 12.
3. W przypadku, gdy wyrządzona szkoda przekracza wartość 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.
§ 12

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.

§ 13
Spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy
rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie.
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§ 14
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 16
Integralną część umowy stanowi:
Oferta cenowa Wykonawcy – załącznik nr 1,
Wykaz gaśnic na jednostkach pływających BONn – załącznik nr 2,
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3.
§ 17
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:
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