UMOWA
NR BSOŻ -…./…/…/19
Zawarta w dniu …………………2019 r. pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim
w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, NIP 852-04-09-053 ,
reprezentowanym przez:
Pana Wojciecha Zdanowicza - Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie
zwanym w dalszej części Zamawiającym,
a …………………………………………………………………, ul ……………………,
..-… ………….., NIP …-…-..-.. – Przyjmującym zamówienie o treści następującej:
§1
1. Przedmiotem umowy jest:
A. Comiesięczne uruchamianie po 15 min. zespołów prądotwórczych w miesiącach od
lipiec 2019 r. do grudzień 2020 r. (z wyjątkiem miesięcy: wrzesień 2019 r. oraz
wrzesień 2020 r.) zgodnie z Planem Przeglądów i Konserwacji Sprzętu Rezerw
Strategicznych w Urzędzie Morskim w Szczecinie.
B. Przeprowadzenie okresowego przeglądu zespołów prądotwórczych w miesiącach:
wrzesień 2019 r. oraz wrzesień 2020 r. zgodnie z Kartą Obsługową, a w tym;
- próbne uruchomienie zespołów prądotwórczych;
- praca zespołów prądotwórczych pod obciążeniem (czas pracy 30 minut);
- sprawdzenie rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;
- sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej;
- sprawdzenie stanu izolacji i urządzeń;
- sprawdzenie stanu akumulatorów;
- sporządzenie „Protokółów z przeglądu okresowego agregatu prądotwórczego”;
C. Zapewnienie zakupu niezbędnych płynów eksploatacyjnych (olej silnikowy we
wrześniu 2019 r. i płyn do chłodnic we wrześniu 2020 r.), części zamiennych (filtry
oleju we wrześniu 2019 r.) i paliwa do wykonania czynności wymienionych w ppkt.
1.A i ppkt. 1.B.
2. Zespoły prądotwórcze podlegające przeglądowi:
- magazyn w Szczecinie:
- ZP-6,5 3/400
- 2 szt.;
- SMG-10 TE-V
- 2 szt.;
- G 10 TF V
- 1 szt.;
- GESAN L-30
- 1 szt.;
- FI 60 CG
- 1 szt.;
- magazyn w Świnoujściu:
- FI 100 CP
- 1 szt.
3. Przeglądy wykonać zgodnie z przedstawioną ofertą cenową z dnia …………. 2019 r.
§2
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada uprawnienia do prac będących
przedmiotem niniejszej umowy.
§3

1

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:
…………. zł netto + VAT podatek od towarów i usług = cena brutto ………….. (słownie
złotych : ……………………………………………………………złotych …/100), w tym
…………. zł. (słownie złotych:……………………………………………… złotych …/100) za
zakup materiałów konserwacyjnych, części zamiennych i paliwa zgodnie z §1, pkt. 1,
lit. C - ustalone na podstawie oferty Przyjmującego.
2. Płatność za realizację umowy w wartości po 16,66 % wynagrodzenia tj. kwotę ………... zł
brutto - określonego w § 3, pkt. 1 w miesiącach: wrzesień 2019 r., grudzień 2019 r.,
marzec 2020 r., czerwiec 2020 r., wrzesień 2020 r., grudzień 2020 r.
3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni po przedłożeniu faktury
VAT o wartości wynagrodzenia zgodnej z § 3, pkt. 2 oraz podpisanego protokołu
z wykonania czynności wymienionych w § 1, pkt. 1 umowy.
§4
1. Podstawą sporządzenia faktury przez Przyjmującego stanowić będzie każdorazowo
protokół odbioru wykonania części przedmiotu umowy, podpisany przez obie Strony.
§5
1. Przyjmujący ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej
dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT.
W szczególności Przyjmujący zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego
ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych :
- wadliwym wystawieniem faktury VAT;
- brakiem u Przyjmującego kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego
za wykonanie przedmiotu umowy;
- różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.
§6
1. Strony ustalają , że przedmiot umowy wykonany będzie od dnia 01 lipca 2019 r. do dnia
31 grudnia 2020 r.
§7
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapłaty kary umownej:
- za każde uchybienie w terminowym wykonaniu czynności o których mowa
w § 1, pkt. 1 w wysokości 300,00 zł.,
- za odstąpienie od Umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3, pkt. 1.
2. Zamawiający za niedotrzymanie terminu zapłaty zapłaci odsetki ustawowe.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§9
1. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden
egzemplarz otrzymuje Przyjmujący, dwa Zamawiający.
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