UMOWA Nr …. /2020
ZAWARTA W DNIU ………………… 2020 ROKU
POMIĘDZY:
Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, z siedzibą w Gdyni (kod poczt. 81-338), przy
ul. Chrzanowskiego 10, zwanym w dalszej treści umowy: „Zamawiającym”, reprezentowanym
przez:
……………………………. - ……………………………………………………………..
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego ………………………………………………........
a
……………………………………………………… z siedzibą
1.
2.

w ……………………………………………………
zarejestrowanym w (Sąd – nr KRS/Urząd – wpis do ewidencji działalności gospodarczej)
1) w przypadku spółek prawa handlowego - art. 206, 230 i 374 Kodeksu spółek handlowych
2) w przypadku s.c. - imiona i nazwiska wspólników, nazwy i adresy prowadzenia działalności
gospodarczej, NIP, REGON
3) w przypadku osób fizycznych - imię i nazwisko, nazwa i adres prowadzenia działalności
gospodarczej, NIP, REGON
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” , reprezentowanym przez:
1.
2.

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

którego ofertę wybrano w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego na: ”usługę polegająca na łamaniu lodu i utrzymaniu
żeglowności na torze podejściowym i torze wodnym Portu Łeba”.
§1
1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na łamaniu lodu i
utrzymaniu żeglowności na torze podejściowym i torze wodnym Portu Łeba. Wykonawca
obowiązany jest do wykonywania usługi w okresie zimowym od 1 grudnia 2020 roku do 31 marca
2022 roku.

2.

Wykonywanie usługi odbywać się będzie w zależności od potrzeb, na zlecenie przesłane drogą
elektroniczną lub faxem przez właściwego terytorialnie Kapitana Portu Zamawiającego. Wykonawca
zobowiązany jest rozpocząć wykonywanie usługi w ciągu 8 godzin od odebrania zlecenia.

3.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie
z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym znak KGA.0374.06.2020.AS, obowiązującymi
przepisami oraz postanowieniami niniejszej umowy. Formularz oferty Wykonawcy znak
KGA.0374.08.2020.AS stanowi integralną części niniejszej umowy. .
§2

1.

2.
3.

Strony ustalają, że przedmiot umowy może być wykonywany:
a. osobiście,
b. z udziałem podwykonawców lub dalszych podwykonawców w następującym zakresie:
lodołamania na torze podejściowym do Portu Łeba.
Wykonawca może zatrudnić do realizacji przedmiotu umowy wskazanych przez siebie
podwykonawców lub dalszych podwykonawców po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania..
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4.

5.

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca
obowiązany
jest
zastąpić
tego
podwykonawcę
lub
zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Zapisy ust. 2 - 4 powyżej stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
§3

1.
2.

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia podpisania tj. od dnia ……………. do dnia 31 marca 2022 r.
Umowa może zostać rozwiązania w drodze jednostronnego oświadczenia woli przez Zamawiającego
przed upływem terminu określonego w ust. 1 w przypadku wydatkowania przez Zamawiającego
pełnej kwoty wynagrodzenia, określonej w zapytaniu ofertowym znak KGA.0374.06.2020.AS.
§4

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Maksymalne całkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, obejmujące 20 godzin
pracy
jednostek
nie
przekroczy
kwoty:
………………………….
zł
(słownie:
…………………………………………. zł), podatek VAT, w stawce ….. %, brutto: ……………………..
zł (słownie: …………………. zł).
Strony ustaliły, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, za jedną
godzinę pracy jednej jednostki wynosi: netto ……………. zł (słownie: …………………. zł), podatek
VAT, w stawce ….. %, brutto:
…………………….. zł (słownie: …………………. zł).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 w stawce jednostkowej obejmuje wszystkie koszty
niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Zamawiający nie przewiduje ponoszenia kosztów z tytułu gotowości do wykonania usługi
lodołamania.
Cena jednostkowa roboczogodziny o której mowa w ust. 2 ulegnie zmianie
w przypadkach zmian:
a) minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U.2018.2177, z późn. zm.)
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli Wykonawca złoży wniosek
w którym wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonywania przedmiotu umowy,
a Zamawiający uzna ten wniosek za zasadny.
Zmiany wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w ust. 5 powyżej, mogą być dokonane
w wyniku negocjacji Stron, drogą wprowadzenia aneksu do umowy.
§5

1.
2.
3.

4.

5.

Czasem pracy lodołamacza wyznaczonego do łamania lodu będzie faktyczny czas kruszenia lodu
na torze podejściowym.
Rozliczenie usługi, o której mowa w § 1 umowy następować będzie fakturami na koniec każdego
miesiąca po potwierdzeniu wykonania usługi przez właściwego terytorialnie Kapitana Portu.
Faktura
będzie
płatna
przez Zamawiającego
na
rzecz Wykonawcy
przelewem,
w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury – z rachunku bankowego Zamawiającego na
wskazany w fakturze rachunek bankowy.
Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada następujący numer identyfikacji
podatkowej:
a) Zamawiający: 586-001-49-32
b) Wykonawca: …………………………..
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu
i doręczania ich do siedziby Zamawiającego przesyłką poleconą lub przez przedstawiciela
Wykonawcy.
§6

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub w części
i gdy to opóźnienie wynosi co najmniej 10 dni roboczych, Zamawiający może odstąpić od Umowy,
zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych o których mowa w ust. 3 pkt b.
2. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania z zastrzeżeniem postanowień ust. 4
niniejszego paragrafu są kary umowne.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

Strona 2 z 3

4.
5.

6.
7.
8.

a) za opóźnienie w podjęciu akcji lodołamania w terminie o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy
w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdą godzinę opóźnienia powyżej 8 godzin,
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 10 % wynagrodzenie umownego brutto (o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy);
c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto
(o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy);
d) 1.000,00 zł każdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez
zgody Zamawiającego wymaganej w § 2 ust. 2;
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych - do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od
Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, chyba że zachodzą
okoliczności, o których mowa w ust. 8.
Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
Termin płatności za naliczone kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie, wynosi 7 dni od
otrzymania przez Wykonawcę noty księgowej obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
W razie wystąpienia 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 powyższych okolicznościach.
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy
towarów do dnia odstąpienia od Umowy.
§7

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony aneksu do umowy.
.
§8
1. Strony deklarują, że dążyć będą do rozwiązywania sporów powstałych na tle wykonywania Umowy w
drodze negocjacji. W braku porozumienia spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą
rozpoznawane według prawa polskiego przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę
Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowania mają przepisy Kodeksu cywilnego. Do
umowy stosuje się wyłącznie prawo polskie.
3. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, Strony rozstrzygać będą
polubownie, a dopiero po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej – właściwym jest sąd
siedziby Zamawiającego.
§9
Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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