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                                            UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG 
                                                       

 WZÓR   -      UMOWA NR ����. 
 
W dniu����... w  Szczecinie  pomiędzy  Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu 
Morskiego w  Szczecinie, pl. Stefana  Batorego 4, 70 – 207 Szczecin 
 
reprezentowanym przez: 
 
Wojciecha Zdanowicza – Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 
 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
 
a firmą: 
 

 

 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 
 
została zawarta umowa o następującej treści: 

     
§ 1 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ekspertyzę stanu 

technicznego Nabrzeża Południowego w Basenie Rybackim w Morskim Porcie w Lubinie. 
2. Zakres ekspertyzy obejmuje: 

1) zbadanie i ocenę stanu technicznego drewnianej ścianki szczelnej nabrzeża, pomostu 
służącego do cumowania łodzi i rozładunku ryb oraz nawierzchni betonowej 
przylegającej do nabrzeża,  

2) ocenę stanu zużycia ścianki drewnianej i pali drewnianych w części środkowej nabrzeża, 
3) w przypadku stwierdzenia nieszczelności ścianki należy określić miejsca wypłukania 

gruntu za ścianką drewnianą i pod płytami betonowymi przylegającymi do nabrzeża, 
4) w celu szczegółowego zbadania stanu drewnianej ścianki i pali drewnianych należy 

zrobić częściową odkrywkę brusów stalowych typu GZ4 zamontowanych przed 
drewnianą ścianką,  

5) w razie stwierdzenia znacznego wypłukania gruntu za ścianką nabrzeża                 
tj. pod placem składowym, wykonać miejscową odkrywkę nawierzchni betonowej za 
oczepem nabrzeża w celu penetracji tych miejsc np. wziernikiem elektronicznym,  

6) sporządzenie dokumentacji technicznej i fotograficznej z  przeprowadzonych badań   
wraz z rejestracją na nośniku DVD, 

7) na podstawie opracowanej ekspertyzy stanu technicznego należy określić zalecenia 
dotyczące eksploatacji nabrzeża zgodnie z jego funkcją postojowo-przeładunkową oraz 
określić zakres i rodzaj prac niezbędnych do wykonania w celu poprawy stanu 
technicznego nabrzeża i jego bezpiecznego użytkowania,   

8) Ekspertyzę stanu technicznego nabrzeża należy sporządzić w 2 egzemplarzach w wersji 
papierowej i jeden w wersji elektronicznej, 

 
zwane dalej   „przedmiotem umowy”. 
 

§ 2 
 

1. Wykonawca prac powinien posiadać uprawnienia projektowe bez ograniczeń         
w zakresie budowli hydrotechnicznych w tym wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów oraz zaświadczenie  o przynależności do samorządu 
zawodowego. 
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2. Wykonawca prac powinien dysponować firmą nurkową, która posiada Zezwolenie na 
wykonywanie prac podwodnych na małych głębokościach na obszarach morskich 
będących w jurysdykcji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie i w dniu podpisania 
umowy przekaże Zamawiającemu kserokopie tego Zezwolenia.  

                                      
                                                                § 3   
 

Rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w dniu 20 sierpnia 2018 roku a jej 
zakończenie 31 października 2018 r.  
 

§ 4 
 

1. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe i zgodne                   
z obowiązującymi przepisami i standardami wykonanie robót objętych umową, 
zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne  
prowadzenia robót.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska podczas prowadzenia robót. 
3. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi. Powierzanie wykonania części 

prac podwykonawcom wymagają wcześniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
4. Zlecenie przez Wykonawcę wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego 
pracowników w takim samym stopniu jak za działania, uchybienia i zaniedbania jego 
własne i jego pracowników. 

5. Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy,           
w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób trzecich         
i uszkodzenia mienia powstałe w związku z prowadzonymi pracami. 

6. Wykonawca odpowiada za warunki BHP i ochronę własnego mienia na terenie wykonywania 
prac, w zakresie realizacji przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy, określony w § 1, zgodnie                   
z obowiązującymi w budownictwie przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz      
w terminie określonym w § 3 umowy. 

 
§ 5 

 
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany do konsultacji                        
w przedmiocie zamówienia.  
 

§ 6 
 

1. Przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do kontroli robót i dokonywania 
uzgodnień z Wykonawcą będzie Marek Barwiński, tel. 914403495. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie ��������������.. 
 

§ 7 
 

1. Odbiór końcowy, którego przedmiot stanowi całkowite zakończenie prac objętych 
umową zostanie dokonany przez upoważnionych przedstawicieli Stron w ciągu 7 dni, 
licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu zakończenia prac. 

2. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszystkie ustalenia Stron 
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 
odbiorze wad. 

3. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT. 
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§ 8 
 

1. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT.NIP:������� 
2. Zamawiający jest podatnikiem VAT.  NIP:852-04-09-053            
3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej 

dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT). W szczególności 
Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych strat 
(sankcji podatkowych) spowodowanych: 

− wadliwym wystawieniem faktury VAT, 

− brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego  
za wykonany przedmiot umowy, 

− różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 
 

 
 

§ 9 
 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
umowy, strony ustalają na kwotę ����..zł netto (słownie złotych: ������� ) 
+ 23% VAT czyli ������ zł brutto (słownie złotych: �������..), określoną  
na podstawie Oferty cenowej Wykonawcy, z dnia ��������. 2018 r. 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje całkowity koszt wykonania 
przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 
faktury. 

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia w ustalonym terminie, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 10 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 
brutto, 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia  
umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwlokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody 
przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych, żądanie odszkodowania przez 
każdą ze stron jest dopuszczalne na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie 
Cywilnym, 

4. 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. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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§ 11 
 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu Stron      
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 12 

 
1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.  
3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd powszechny 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 
 

§ 13 
 

Integralną część niniejszej umowy stanowi Oferta cenowa Wykonawcy stanowiący 
załącznik nr 1. 

 
  § 14 

 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla 
Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego. 

 

 

 

    Zamawiający:                                     Wykonawca:        


