
 

 1

UMOWA 

NR WI1.374.9.2019.MH 

 

zawarta w dniu …………… 2019 roku w Gdyni 

POMIĘDZY: 

1. Skarbem Państwa - Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, z siedzibą w Gdyni, 81-338 Gdynia, ul. 

Chrzanowskiego 10, NIP 586-001-49-32 

reprezentowanym przez: Wiesława Piotrzkowskiego – Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni 

przy kontrasygnacie                              Andrzeja Kajuta – Głównego Księgowego  

zwani w dalszej części umowy łącznie: „Zamawiającym”, 

a 

…………………………….,  

NIP ………………………. 

reprezentowaną przez: 

…………………………. 

zwaną w dalszym tekście umowy „Wykonawcą”,     

 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. Przedmiot umowy i termin jej wykonania 

 

1. Przedmiotem umowy wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu przygotowania pracowników do pełnienia 

funkcji operatora urządzeń radiowych w stacjach nadbrzeżnych i morskich centrach koordynacyjnych 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy – Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 180 dni od daty podpisania umowy. 

Usługa obejmuje wykonanie 5 szkoleń grupowych z 5 osobami w każdej grupie. Odstęp czasowy pomiędzy 

szkoleniem poszczególnych grup określa się na jeden miesiąc kalendarzowy.  

4. Umowę uważa się za wykonaną w terminie w chwili zakończenia szkolenia ostatniej grupy pracowników 

(łącznie 25 osób) 

 

§ 2. Zasady wykonania umowy i warunki odbioru 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż legitymuje się niezbędną wiedzą, doświadczeniem oraz dysponuje 

odpowiednim potencjałem organizacyjnym, ekonomicznym i kadrowym, zapewniającym wykonanie 

umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca oświadcza również, iż posiada wszelkie 

wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania działalności i czynności niezbędnych do 

wykonania niniejszej umowy. 

2. Zamawiający oświadcza, iż zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w toku realizacji przedmiotu 

umowy, w tym w szczególności do udzielenia mu niezbędnej pomocy w realizacji zamówienia oraz do 

terminowej zapłaty wynagrodzenia. 
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3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy na podstawie zgłoszonej przez 

Zamawiającego listy osób podlegających szkoleniu. Zakończenie szkolenia danej osoby uważa się za 

wykonane w chwili wystawienia świadectwa ukończenia kursu. 

4. Usługa musi zostać wykonana w należyty sposób zgodnie z przyjętymi standardami oraz umożliwić osobie 

odbywającej szkolenie przystąpienie do egzaminu Państwowego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. 

5. Podstawą do otrzymania wynagrodzenia przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy jest 

wystawienie świadectw ukończenia kursu dla wszystkich osób z grupy. 

 

 

§ 3. Wynagrodzenie i zasady płatności 

 

1. Ogólne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wynosi ……………… zł 

(słownie: …………………… złotych) brutto, w tym podatek VAT w wysokości ……. tj. w kwocie 

………………………………. zł.  

2. Wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu przez 

Zamawiającego Protokołu Odbioru przedmiotu umowy. 

3. Faktura wystawiona niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy będzie zwracana przez 

Zamawiającego bez obowiązku zapłaty. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

umowy. 

5. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w 

terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

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

 

 

 

§ 4. Zmiany umowy 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

2. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej 

ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość 

dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej strony, z zastrzeżeniem 

odmiennych postanowień umowy, w szczególności w zakresie prawa Zamawiającego do złożenia 

jednostronnego oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia w przypadkach przewidzianych umową. 

 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Do umowy 

stosuje się wyłącznie prawo polskie.  

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji 

polubownych, a dopiero po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej, przy czym postanowienie 

niniejsze nie stanowi zapisu na sąd polubowny. W razie bezskuteczności negocjacji polubownych, strony 

oddadzą sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, przy czym Sądem wyłącznie właściwym będzie 

sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  Strony przed oddaniem sporu na drogę 

postępowania sądowego, mogą skorzystać z usług mediatora. 

3. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia bez 

podania przyczyny. W razie wypowiedzenia umowy, Wykonawca nabywa prawa do wynagrodzenia 
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wyłącznie za faktycznie przeprowadzone do dnia wypowiedzenia i odebrane przez Zamawiającego 

szkolenia. Strony wyłączają dochodzenie roszczeń odszkodowawczych. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i dwóch dla 

Zamawiającego.  

5. Umowa zawiera załączniki stanowiące jej integralną część. W razie sprzeczności treści załącznika z 

postanowienia Umowy, obowiązuje Umowa. 

 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 

2. Formularz oferty złożonej przez Wykonawcę – Załącznik nr 2 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
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