Załącznik Nr 1
do zapytania ofertowego
Umowa nr BONn – III – 377 / 02 / 01 / 15
PO-II-379/ZZP-2/139/15

zawarta w Szczecinie w dniu … sierpnia 2015 r., pomiędzy Skarbem Państwa
– Urzędem Morskim w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, pl. Batorego 4, kod pocztowy
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 – ……………………………….. z siedzibą w …………………, ul. ……………………..,
wpis

do

ewidencji

działalności

gospodarczej,

NIP …………………….,

REGON

…………………….. reprezentowaną przez:

1.

………………………….. – właściciela

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na:
wykonaniu operatu wodnoprawnego, przygotowaniu dokumentacji oraz złożenie wniosku
o pozwolenie

wodnoprawne

wraz

z

przygotowaną

dokumentacją jak

i

uzyskanie

prawomocnej decyzji – t.j. pozwolenia wodnoprawnego na eksploatację mechanicznej
oczyszczalni ścieków deszczowych oraz odprowadzanie wód opadowych z powierzchni
utwardzonych i dachów obiektów budowlanych znajdujących się na Bazie Oznakowania
Nawigacyjnego w Szczecinie przy ul. Światowida 16 c w Szczecinie do rzeki Odry wylotem
W1 i W2.
§2
TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz uzyskać prawomocną decyzję
pozwolenia wodnoprawnego w terminie do dnia 3 października 2015 r.
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§3
WARUNKI I SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Za wykonywanie usług określonych w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
w kwocie: ………………… zł netto powiększone o podatek VAT 23 % w kwocie
…………………. zł, tj. ………………….. zł brutto (słownie: ……………………………. ).
Kwota ta jest wartością łączną brutto za wykonanie przedmiotu umowy, ustaloną zgodnie
z ofertą cenową Wykonawcy z dnia ……………...2015 r., stanowiącą załącznik nr 1 do
niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy wynikające wprost z umowy.
3. Strony ustalają, że rozliczenie oraz zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu prawomocnej decyzji - pozwolenia
wodnoprawnego - co będzie podstawą do wystawienia faktury.
4. Na wykonanie robót dodatkowych, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć,
Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego.
Ich realizacja będzie możliwa po podpisaniu odrębnej umowy o wykonanie prac
dodatkowych.
5. Zamawiający ureguluje płatności wynikające z faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej
dostarczenia przez Wykonawcę. Należność z tytułu wykonania przedmiotu umowy
zostanie uregulowana przelewem z konta Zamawiającego: NBP O/O Szczecin, nr 67
1010 1599 0028 9922 3000 0000 na konto Wykonawcy: ……………………………………..
§4

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
2. Zamawiający oświadcza, że 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).
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 wykonanie umowy,
c) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.
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5. Zamawiający w ramach niniejszej umowy upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury
VAT bez podpisu Zamawiającego.

§5
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający udzieli Wykonawcy oddzielnego pełnomocnictwa (upoważnienia) do
reprezentowania Zamawiającego przed stosownymi organami podczas postępowania
o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane dokumenty niezbędne do realizacji
przedmiotu umowy.

§6
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Wykonanie

przedmiotu

umowy

z

należytą

starannością,

w

sposób

zgodny

z wymaganiami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 27 lutego 2015 r. – Prawo
wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469).
2. Zrealizowanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie
merytoryczne w zakresie gospodarki wodno – ściekowej oraz obowiązującego w tym
zakresie prawodawstwa.
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie, że przekazany przedmiot umowy
jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, wytycznymi oraz że został
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu , któremu ma służyć.
4. W przypadku niekompletności lub wad w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązany
jest do jego uzupełnienia i poprawienia na własny koszt.
§7
KARY UMOWNE
1. Strony ustalają, że obowiązującą między nimi formą odszkodowania będą kary umowne,
które naliczane będą w następujących przypadkach i wysokościach.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
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b) karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 5 %
wynagrodzenia umownego brutto.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez
którąkolwiek ze stron z

przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający

w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto.
4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia
umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty.
5. Zamawiający

jest

upoważniony

do

potrącenia

naliczonych

kar

umownych

z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
6. W przypadku, gdy wyrządzona szkoda przekracza wartość kar umownych lub powstała
w wyniku zdarzeń, za które nie przewidziano kar umownych, stroną przysługują
roszczenia odszkodowawcze na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie Cywilnym
–

odpowiednio

prawo

do

odszkodowania

uzupełniającego

lub

odszkodowania

pokrywającego całość szkody.
§8
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Do reprezentowania Zamawiającego w sprawach dotyczących wykonywania przedmiotu
umowy upoważnieni są:
1) inż. Jerzy Łysakowski - Naczelnik Bazy Oznakowania Nawigacyjnego
w Szczecinie, tel. 91 44 03 324

fax. 91 421 52 61

2) inż. Anna Kowalik – Kierownik Oddziału Gospodarczego Bazy Oznakowania
Nawigacyjnego w Szczecinie, tel. 91 44 03 341

fax. 91 421 52 61

2. Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach dotyczących wykonywania przedmiotu
umowy upoważniony jest:
1) …………………………….. – właściciel tel. ……………………..

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§9

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy, będą
rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie.
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§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 12

Integralną część umowy stanowi oferta cenowa Wykonawcy z dnia ………….. 2015 r. –
załącznik nr 1 do umowy.
§ 13

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:
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