
                                            
 

UMOWA nr FE.374…..2019.DK 
 

 
Zawarta w dniu … listopada 2019 r. w Gdyni pomiędzy: 
 

Skarbem Państwa - Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy 81-
338), przy ul. Bernarda Chrzanowskiego 10, NIP 586-001-49-32, zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: 
Wiesława Piotrzkowskiego – Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni 
przy kontrasygnacie: 
………………………………………………………. 
a 
………………………………………………………. reprezentowanym przez: 
 
………………………………………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
W następstwie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie 
stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, podpisano 
umowę o następującej treści: 

 
§ 1.  

1. Przedmiotem umowy jest organizacja konferencji zamykającej oraz wykonanie materiałów 
drukowanych w ramach promocji projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w 
Gdańsku”, poprzez: 

a) kompleksową organizację konferencji wraz z cateringiem dla 150 uczestników 
………………………….., ul. …………………, ……………… Gdańsk, 

b) wykonanie materiałów drukowanych. 
2. Przedmiot umowy zostanie wykonamy w terminie: 3 grudnia 2019 r.    
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z Opisem przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, oraz zgodnie z Formularzem ofertowym 
Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 

 
§ 2. 

1. Strony w trakcie realizacji umowy będą kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej 
(kwestie robocze) oraz pisemnie (kwestie umowne). 

Osobami odpowiedzialnymi za kontakty, kierowanie realizacją i współpracą przy wykonywaniu umowy 
są następujące osoby: 
a. ze strony Wykonawcy: 
……………………………., e-mail: …………………………….., tel. ……………… 
b.   ze strony Zamawiającego:  
     Dagmara Kołodziej e-mail: dagmara.kolodziej@umgdy.gov.pl, 
     tel. 58 355 35 86 

 



 

§ 3.  
1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wynosi 

……………………………. zł brutto (słownie: …………………………..złotych), w tym podatek VAT w stawce …. 
%. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego powyżej. 

4. Płatność wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy zgodnie z załącznikiem 
nr 2 – Formularz ofertowy. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie faktury 
dostarczonej do Zamawiającego. 

6. Faktura będzie płatna przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy przelewem, w terminie do 30 dni 
od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

7. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez obie strony umowy 
protokół odbioru przedmiotu umowy. 

 
§ 4.  

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania z winy Wykonawcy przedmiotu umowy i 
odnotowania tego faktu w protokole odbioru, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 10% wynagrodzenia przewidzianego w Formularzu ofertowym (stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej Umowy).  

2. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, stwierdzonych przez 
obie Strony w protokole odbioru, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia kwotę stanowiącą 
równowartość tych kar, i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy.  

   
§ 5. 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  

2. Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami przy realizowaniu przedmiotu Umowy lub 

z nią związane, w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane 
przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy, 2 dla 
Zamawiającego.  

5. Cesja wynikających z umowy wierzytelności i praw Wykonawcy oraz potrącenie wierzytelności 
Wykonawcy z wierzytelnością Zamawiającego lub innego podmiotu wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

6. Integralną częścią umowy są następujące załączniki:  
 

1) Opis przedmiotu zamówienia 
2) Formularz ofertowy  
 

 
   ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 


