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Wzór Umowy  

 
W dniu ………………… r. w Szczecinie pomiędzy: 
Skarbem Państwa-Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą  przy 
Placu Stefana Batorego 4,    70-207 Szczecin,  
reprezentowanym przez: 
Andrzeja Borowca - Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, 
zwanym w dalszej części Umowy "Zamawiającym", 
a 
……………….. ……………..  
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą“, 
została zawarta umowa o następującej treści:  
 
 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego do: 

 

a) nadzoru nad stanem technicznym budowli oznakowania nawigacyjnego                

w zakresie wynikającym z przepisów rozdz. 6 ustawy z dnia 07.07.1994 

Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późniejszymi zmianami ) oraz 

rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 

roku w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego 

zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. Nr 206, 

poz.1516). Wykaz budowli – załącznik nr 1 

b) kontroli technicznej sprawności elementów budowli i instalacji 163 stałych 

znaków nawigacyjnych (107 przeglądy roczne i 56 przeglądów 5-letnich) oraz 

5 stacji radarowych (przeglądy roczne) zgodnie z art. 62 ust.1  pkt 1 i 2  

ustawy Prawo budowlane.  

c) bieżącego prowadzenia dokumentacji technicznej budowli oznakowania 

nawigacyjnego. 

 

2. W ramach niniejszego zlecenia Wykonawca zobowiązuje się wykonać 

przegląd 163 stałych znaków nawigacyjnych i 5 stacji radarowych w ciągu 

okresu trwania umowy jednak, nie mniej niż 10 przeglądów budowli 

w miesiącu. 

 

3. Wykaz obiektów stałego oznakowania nawigacyjnego i stacji radarowych 

podlegających przeglądom okresowym, o których mowa w ust. 1, określa 

załącznik nr 1 do umowy, który jest jej integralną częścią.  

 

4. Wyniki przeglądów okresowych, o których mowa w ust.1 lit. b, Wykonawca 

udokumentuje protokołami kontroli, które przekaże Zamawiającemu w wersji 

elektronicznej i papierowej (po 1 egzemplarzu). Wzór protokołu kontroli 

stanowi załącznik nr 2 do umowy, który jest jej integralną częścią. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania uprawnień budowlanych bez 

graniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

w tym do oceniania i badania stanu technicznego budowli hydrotechnicznych 

i lądowych oraz ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków  właściwej 

Okręgowej Izby Inżynierów. 

6. Podczas wykonania zleconych prac Wykonawca zobowiązany jest do 

przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ. 

 

§ 2 

1. Rozpoczęcie wykonania umowy nastąpi w lutym 2017 r.  a jej zakończenie                

w  grudniu 2017 r. 

2. Zamawiający zapewnia dostęp i transport do kontrolowanych budowli, 

o których mowa w § 1 ust.1 lit. b., w godzinach pracy Urzędu tj. od 

poniedziałku do piątku 7:00-15:00. 

3. Miesięczny harmonogram przeglądów uzgadniany będzie z Zamawiającym.  

 

§ 3 

 

Nadzór nad wykonaniem zadań objętych niniejszą umową,  akceptowanie rachunków 

oraz  potwierdzenie wykazu przepracowanych przez Wykonawcę godzin, należy do 

Naczelnika Wydziału Oznakowania Nawigacyjnego Pana Piotra Jesiona. 

 

                                                           § 4 

1. Za prawidłowe wykonanie wymienionych w § 1 czynności Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie miesięczne w wysokości: …. zł brutto                       

(słownie: ……… złotych brutto).  

2. Szacunkowa wartość wynagrodzenia za wykonanie umowy w całości 

wyniesie…… zł brutto (słownie: ……… złotych brutto).  

3. Limit miesięczny wynosi 40 godzin pracy. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy                      

……………………………………………. w terminie 14 dni po przedłożeniu 

rachunku za wykonane prace wraz z wykazem przepracowanych godzin oraz 

po przyjęciu bez zastrzeżeń protokołów, o których mowa w §1 ust. 4 przez 

przedstawiciela Zamawiającego - Naczelnika Wydziału Oznakowania 

Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie lub innej osoby  

upoważnionej przez Zamawiającego. 

5. Z wynagrodzenia określonego w ust.1 Zamawiający dokona potrąceń                          

o określone odrębnymi przepisami: zaliczkę na podatek dochodowy od osób 

fizycznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się nie powierzać zleconych w niniejszej umowie           

czynności do wykonania osobom trzecim bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego. 
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2. W razie naruszenia postanowienia ust.1 Zamawiający może odstąpić                    

od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 6 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za szkody wyrządzone 

w związku z realizacją niniejszej umowy. 

 

§ 7 

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej 

w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2. Naliczenie kary 

umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

 

§ 8 

Zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

 

§ 10 

Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 

egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca. 

 
 
 
 
 
_________________     _________________ 

Zamawiający            Wykonawca 


