UMOWA
Nr CZ/A/…./2019
zawarta w dniu ………………. r. pomiędzy :
Gminą Miasto Szczecin, adres: Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP: 8510309410,
reprezentowaną przez
………………………… - Dyrektora Centrum Żeglarskiego, na podstawie pełnomocnictwa
Prezydenta Miasta Szczecin nr ……………………………….. z dnia……………..2019 r.
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną/ym przez:
………………………… – …………………………
………………………… – …………………………
NIP ………………………, REGON …………………, KRS …………………
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Centrum Żeglarskie, jednostkę
budżetową Gminy Miasto Szczecin, stanowiącą na gruncie ustawy Prawo Zamówień Publicznych
odrębnego zamawiającego, wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

Przedmiot umowy
§1
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu dwóch, gotowych do użycia
łodzi typu RIB, zgodnie z wymaganiami siwz i ofertą Wykonawcy, która stanowi Załącznik
nr 1 do niniejszej umowy, z zamontowanymi na nich silnikami, które, w celu montażu przez
Wykonawcę, dostarczy Zamawiający.

Termin realizacji umowy
§2
1. Termin realizacji umowy:35 dni od podpisania umowy.
2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu odbioru podpisanego przez
przedstawicieli stron wymienionych w §3.
Przedstawiciele stron

§3
1.Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia jest:
…………………., tel…………………….
2.Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia jest:
…………………., tel…………………….

Podwykonawcy
§4
1.

Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców.

2.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które
wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

Wynagrodzenie
§5
1.

Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości ………………… zł brutto (słownie: ……………).

2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu Umowy.

3.

Obliczona przez Wykonawcę i zaproponowana cena oferty zawiera wszystkie koszty
bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne dla terminowego
i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i opłaty.
Warunki płatności
§6

1.

Kwota określona w § 5 ust.1 będzie płatna na podstawie dostarczonej Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.

2.

Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany
przez Przedstawiciela Zamawiającego i Przedstawiciela Wykonawcy.

3.

Termin płatności faktury wynosi do 14 dni, licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę,

4.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany
na fakturze.

5.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6.

Faktura wystawiona przez Wykonawcę będzie zawierać następujące dane:

Nabywca: Gmina Miasto Szczecin,
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin NIP 851-030-94-10
Płatnik: Centrum Żeglarskie, ul. Przestrzenna 19, 70 – 800 Szczecin
7.

W sytuacji jak opisana w ust. 6 NIP płatnika nie podaje się.
§7

1.

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej
zmianie siedziby, nazwy podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.

2.

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności,
dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.

Rękojmia za wady
§8
1.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady
przedmiotu umowy przez ……….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.

2.

Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu
gwarancji na przedmiot umowy na okres równy okresowi rękojmi..

3.

Warunki gwarancji stanowią załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

Kary umowne
§9
1.

2.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1)

za przekroczenie terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy w wysokości …….. za
każdy dzień opóźnienia;

2)

za odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 20 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto;

Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia, staje się wymagalne:
1)

za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,

2)

za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych
dni.

3.

W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną. Zamawiający zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

4.

Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia
z przysługującego mu wynagrodzenia.

5.

Wierzytelności z tytułu kar umownych oraz szkód, wynikających z nienależytego
wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający jest uprawniony do
skompensowania z należnym Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet, jeśli którakolwiek
z wierzytelności nie jest jeszcze wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez złożenie
przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia o dokonaniu kompensaty wraz
z wyjaśnieniem podstaw powstania wierzytelności po stronie Zamawiającego. Złożenie
takiego oświadczenia ma skutek dokonania zapłaty.
§10

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na osoby trzecie.
Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy
§11
1.

Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy ze skutkiem
natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, jeśli zostanie złożony
wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa
Wykonawcy;

2.

Zarówno rozwiązanie umowy jak i odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie
pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

3.

Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
Postanowienia końcowe
§12

1.
2.

3.
4.

Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie.
Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330,1669)
i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonych
w ww. ustawie.
W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Umowę wraz z załącznikiem sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.
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Wykonawca

