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Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty nr Sz-351-171/2022 

 

UMOWA Nr …../2022 

zawarta w dniu   ……...2022 r. w Szczecinie pomiędzy 

 

Skarbem Państwa - Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie: pl. Batorego 4, 70-207 

Szczecin, nr NIP: 852-244-47-11, nr REGON: 007017021, który reprezentuje dr inż. Piotr Durajczyk – Dyrektor 

Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Stroną” 

 

a  

 

………………………………………………………………………………………………………………….

……………………….………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”  

 

o następującej treści: 

 

Do umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r.  r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 – j.t. ze zm.) w uwagi na jej wartość mniejszą niż określona w przepisie art. 2 

ust. 1 pkt 1 .  

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuję do wykonania zadanie pn.: „Dostawa, konfiguracja oraz 

montaż centrali telefonicznej wraz z urządzeniami końcowymi”, zwane dalej „Przedmiotem Umowy”. 

2. Zakres i sposób wykonania Przedmiotu Umowy określa niniejsza Umowa oraz Załącznik nr 1 – opis 

przedmiotu zamówienia. 

3. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 

1) Zaproszenie do złożenia oferty z dnia …………….. r. wraz ze wszystkimi towarzyszącymi mu 

załącznikami,  

2) Oferta Wykonawcy – złożona w odpowiedzi na Zaproszenie, o którym mowa w pkt 1. 

 

 

§ 2. 

Prawa i Obowiązki Stron  

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie Przedmiotu Umowy.  

2. W celu umożliwienia Wykonawcy wywiązania się ze swoich zobowiązań, Zamawiający zobowiązuje się 

w zakresie wymaganym dla prawidłowej realizacji Umowy: 

1) Współpracować z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy, 

2) Zgłaszać Wykonawcy problemy związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Wykonania przedmiotu Umowy w należytą starannością, przy zachowaniu zasad współczesnej 

wiedzy technicznej i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

2) Działania jedynie w zakresie swoich uprawnień i przestrzegania wskazówek Zamawiającego, 

3) Do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz ochronie 

informacji prawnie chronionych, 
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4) Utrzymania w tajemnicy wszelkich uzyskanych informacji o Zamawiającym i przedmiocie Umowy 

pozyskanych w związku z realizacją Umowy, zarówno w czasie jej wykonywania jak i po 

zrealizowaniu Umowy – bezterminowo, 

5) Wykorzystania uzyskanych danych i informacji wyłącznie w celu wykonania Umowy. 

 

 

§ 3. 

Warunki realizacji Umowy 

1. Wykonawca oświadcza, że:  

1) posiada prawo do wykonania Przedmiotu Umowy.  

2) posiada zasoby, kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonywania przedmiotu 

Umowy.  

3) wykona przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w sposób profesjonalny, 

z uwzględnieniem najlepszych praktyk.  

2. Wykonawca zapewnia, że w wyniku wykonania Przedmiotu Umowy nie dojdzie do naruszenia praw osób 

trzecich. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego roszczeń o naruszenie praw osób trzecich 

objętych powyższym zapewnieniem, Wykonawca podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony 

Zamawiającego przed takimi roszczeniami lub zarzutami i spowoduje, że Zamawiający będzie od nich 

zwolniony, a także pokryje wszelkie koszty i straty, jakie poniesie Zamawiający z tego tytułu.  

3. W toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca może korzystać ze świadczeń osób trzecich jako 

swoich Podwykonawców, przy zachowaniu następujących warunków:  

1) zamawiający wyrazi zgodę na zatrudnienie podwykonawców,  

2) zlecenie wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcom, nie wyłącza odpowiedzialności 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu Umowy. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim 

samym stopniu, jakby to były uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników, 

3) za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

4) dalsze podwykonawstwo jest niedopuszczalne.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność majątkową za szkody wynikające z nienależytego wykonywania 

niniejszej Umowy, wyrządzone Zamawiającemu w czasie trwania Umowy. 

 

§ 4. 

Przedstawiciele Stron 

1. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej Umowy jest/są:  

1. ……………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………..... 

2. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszej Umowy jest/są:  

1. …………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………….. 

3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 odpowiedzialne są merytorycznie za nadzór nad prawidłowością i 

terminowością realizacji Umowy, w szczególności upoważnione są do monitorowania należytego 

wykonania Umowy a także do dokonywania czynności odbiorczych, w tym podpisania Protokołu, o 

którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy.  
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4. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 lub 2 nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie poinformowania drugiej 

Strony w formie pisemnej. Zawiadomienie takie powinno zostać podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentacji Stron.  

 

§ 5. 

Terminy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować i wydać Przedmiot Umowy Zamawiającemu w terminie do 14 

dni od dnia zawarcia umowy. Termin ten jest nieprzekraczalny i jego niedotrzymanie upoważnia 

Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.  

2. Ilekroć Umowa posługuje się terminem:  

1) „dni” – należy przez to rozumieć dni kalendarzowe;  

2) „dni roboczych” – należy przez to rozumieć każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  

§ 6. 

Odbiory 

1. Odbiór Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego stwierdzony zostanie Protokołem Odbioru.  

2. W przypadku stwierdzenia, przy dokonywaniu odbioru, jakichkolwiek wad lub usterek Przedmiotu 

Umowy podpisanie protokołu stwierdzającego ten odbiór przez Zamawiającego, nastąpi dopiero po 

usunięciu tych wad lub usterek przez Wykonawcę. Wykonawca usunie wady w terminie wyznaczonym, 

nie krótszym niż 7 dni od dnia ich stwierdzenia i poinformowania Wykonawcy o tym fakcie.  

3. Wszelkie koszty związane z wydaniem Przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca.  

§ 7. 

Wynagrodzenie 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy w 

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

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia wszelkie koszty jakie Wykonawca zobowiązany 

będzie ponieść w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zapłacone na podstawie faktury VAT, wystawionej 

przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony Protokołu Odbioru.  

4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionego oryginału faktury VAT. 

5. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze VAT, z 

zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie 

prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek 

bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 

6. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

§ 8. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną w następujących przypadkach:  

1) za każdy dzień zwłoki w wydaniu całości lub części Przedmiotu Umowy Zamawiającemu - w 

wysokości 1 % wynagrodzenia, o którym mowa odpowiednio w § 7 ust. 1, 
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2) za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad lub usterek stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru całości 

lub części Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego - w wysokości 1 % wynagrodzenia, o którym 

mowa odpowiednio w § 7 ust. 1, 

3) Za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rękojmi Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,25 % wynagrodzenia, o którym mowa odpowiednio w § 

7 ust. 1 , 

4) w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej części przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy – w wysokości 15 % wynagrodzenia, o którym mowa odpowiednio w § 7 ust. 1. 

2. Łączna suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia, o którym mowa w 

§ 7 ust. 1.  

3. Zamawiający ma możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych (odszkodowanie uzupełniające) oraz odszkodowania z tytułów nieobjętych 

karami umownymi, za działania lub zaniechania Wykonawcy pozostające w związku przyczynowo - 

skutkowym z zaistniałą szkodą.  

 

§ 9. 

Odstąpienie od Umowy 

1. Odstąpienie od umowy, z zastrzeżeniem ust. 2, może nastąpić tylko w przypadkach prawem 

przewidzianych.  

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy (w całości lub w części) w trybie natychmiastowym w przypadku 

zwłoki Wykonawcy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 Umowy.  

 

 

§ 10. 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść jakichkolwiek wierzytelności 

wynikających z Umowy na osoby trzecie.  

2. W przypadkach nieunormowanych w Umowie stosuje się obowiązujące przepisy:  

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny za wyjątkiem przepisu art. 563 § 1.  

2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

3. Zmiana Umowy dla swojej ważności wymaga formy pisemnej w postaci aneksu.  

4. Jeżeli jedno z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne wiąże ona w pozostałym zakresie przy 

czym postanowienia nieważne zastępuje się postanowieniami możliwie najlepiej oddającymi intencje 

stron.  

5. Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle niniejszej Umowy właściwy będzie sąd dla siedziby 

Zamawiającego oraz prawo polskie.  

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca.  

 

 

                    Zamawiający        Wykonawca 
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