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UMOWA NR ZPM.272…….2022 

z dnia ………………. 2022 r. 

 

zawarta pomiędzy: 

 

Zarządem Portu Morskiego Dziwnów z siedzibą w Dziwnowie, ul. Osiedle Rybackie 16K,           

72-420 Dziwnów, NIP: 986-01-56-976, REGON: 811684918 

reprezentowanym przez: 

Monikę Bielecką–Suda – Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Dziwnów 

zwanym dalej: „Zamawiającym”, 

a 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………………,  

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

Podstawa prawna: Niniejsza umowa, zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania 

nr ZPM.271.4.2022 w trybie podstawowym zgodnie z przepisem art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) 

(zwaną dalej: „Pzp”) o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego 

działań promocyjnych dla projektu pn.: „Poprawa infrastruktury portów rybackich 

oraz jakości produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich 

poprzez modernizację oraz doposażenie Portu Rybackiego w Dziwnowie” zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część umowy.  

2. Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym 

Załącznikiem nr 1 do Umowy, Specyfikacją Warunków Zamówienia, ze złożoną ofertą 

(stanowiącą Załącznik nr 3 do umowy). 

3. Przedmiot umowy opisany jest, wedle kolejności hierarchicznej w następujących dokumentach: 

I. Umowie wraz z załącznikami do niej; 

II. Specyfikacji Warunków Zamówienia do przetargu wraz z jej modyfikacjami; 

III.  Ofercie. 

4. Dla interpretacji postanowień Umowy, w tym przede wszystkim dla określenia wzajemnych praw 

i obowiązków Stron, dokumenty określone w § 1 ust. 3 będą miały rangę wynikającą z kolejności 

ich przywołania. Jednocześnie strony postanawiają, iż dokumenty te będą wzajemnie 

wyjaśniające i uzupełniające, w tym znaczeniu, że w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek 

niejednoznaczności, wieloznaczności lub rozbieżności, Strony nie ograniczą w żaden sposób 

ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani zakresu należytej staranności. 

5. Szczegółowy zakres Przedmiotu umowy określa Zakres podstawowych obowiązków inspektora 

nadzoru inwestorskiego, stanowiący Załącznik nr 1 do umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zaleceń Zamawiającego, co do sposobu 

realizacji Przedmiotu Umowy. 

§ 2. 

Termin realizacji umowy 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu umowy: 

a) w zakresie opisanym w pkt. 1 załącznika nr 1 do niniejszej umowy: …………….. (termin 

wynikający ze złożonej oferty);  

b) w zakresie opisanym w pkt. 2 załącznika nr 1do niniejszej umowy: do zakończenia realizacji 

robót budowlanych w ramach Projektu, tj. do 13.07.2023 r. 
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2. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia lub skrócenia terminów, o których mowa w ust. 1 

stosownie do rzeczywistego zakończenia realizacji robót. W takiej sytuacji termin wykonania 

Przedmiotu umowy będzie obejmował faktyczny okres zakończenia realizacji robót 

budowlanych. 

 

§ 3.  

Obowiązki Stron: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie 

z postanowieniami niniejszej umowy oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia, zasadami 

wiedzy technicznej, zasadami należytej staranności oraz obowiązującymi normami 

i przepisami 

2. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru przedmiotu umowy wolnego od wad 

istotnych.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnego wynagrodzenia na warunkach określonych 

niniejszą umową. 

 

§ 4. 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie ryczałtowe, wynikające z oferty 

Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy, w wysokości netto: 

………………….. zł i brutto (wraz z podatkiem VAT) ………………………………. (słownie: 

……………………………………………………………………………………………………..) w 

tym: 

a) za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie opisanym w pkt. 1 załącznika nr 1 do 

niniejszej umowy w wysokości …………… brutto. 

b) za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie opisanym w pkt. 2 załącznika nr 1 do 

niniejszej umowy w wysokości …………… brutto. 

2.  Wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe i obejmuje wszystkie czynności i koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu umowy. W razie wątpliwości poczytuje się, iż Wykonawca podjął się 

wszystkich czynności objętych opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszej umowy.  

3. Wynagrodzenie stanowi zapłatę Wykonawcy za wszystkie czynności, urządzenia oraz materiały 

i narzędzia użyte przez Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy. Wynagrodzenie brutto 

może się zmienić tylko w przypadku zmiany stawki VAT określonej przepisami ustawy o podatku 

VAT. 

4.  Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie przelewem, na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT.  

5. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia 

niezawierający uwag, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy . 

6. Po upływie terminu zapłaty Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe obowiązujące 

w dniu wymagalności roszczenia o ich zapłatę.  

 

§ 5. 

Odstąpienie od umowy, kary umowne 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1) jeżeli wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od zamawiającego 

na okres dłuższy niż 7 dni,  

2) jeżeli wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez 

zachowania wymaganej staranności, 
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3) Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy 

w terminie wskazanym w tym wezwaniu (nie krótszym jednak niż 3 dni od doręczenia 

wezwania) i z zagrożeniem, iż w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu 

będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Jeżeli Wykonawca nie dostosuje się do 

wezwania Zamawiającego, z upływem terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiający będzie 

uprawniony odstąpić od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

2. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

• jeżeli zamawiający nie podjął wykonywania obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od wykonawcy na 

okres dłuższy niż 14 dni, 

• jeżeli zamawiający wykonuje swoje obowiązki niezgodnie z umową. 

3. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień 

niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od 

umownego terminu realizacji umowy. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 

ust 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt.1 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

6. Łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20% 

wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust 2 niniejszej umowy.  

7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia wezwania.  

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia naliczonych kar z przysługującego mu wynagrodzenia.  

9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potracenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania zobowiązań wynikających 

z umowy. 

10. Stronom przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, 

przewidzianych w Kodeksie cywilnym  

 

§ 6 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela gwarancji, że przedmiot dostawy jest fabrycznie nowy i wolny od wad,               

oraz że może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. 

2. Okres gwarancji przedmiotu zamówienia wynosi …….. miesiące i liczony będzie od dnia  

protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego wykonania naprawy gwarancyjnej przedmiotu 

umowy nie później niż w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia usterki. 

4. W przypadku naprawy sprzętu komputerowego, okres gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres 

wykonywania naprawy; natomiast w przypadku dokonania wymiany sprzętu okres gwarancji 

zostanie ustalony zgodnie z gwarancją nowego sprzętu. 

5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn 

tkwiących w wyposażeniu objętym przedmiotem umowy w chwili dokonania jego odbioru 

przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne powstałe z przyczyn, za które 

Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią 

się w okresie obowiązywania gwarancji. 

6. Jeżeli w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2 ujawnią się takie wady fizyczne przedmiotu 

umowy, które nie kwalifikują się do ich usunięcia, bądź jeżeli przedmiot umowy był 

naprawiany co najmniej 2 – krotnie, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu 

umowy wolnego od wad o parametrach nie gorszych lub lepszych. W przypadku ziszczenia się 
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obowiązku wymiany przedmiotu umowy na nowy, Wykonawca zobowiązuje się do tego 

w terminie 3 dni roboczych od momentu powstania obowiązku wymiany. 

7. W przypadku niedotrzymania terminu naprawy gwarancyjnej, bądź niedotrzymania terminu 

wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od wad, Zamawiający jest uprawniony do 

usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne 

uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne lub Zamawiający będzie naliczał karę umowną w wysokości 100,00 

zł za każdy dzień zwłoki. 

8. Szczegółowe warunki gwarancji określi dokument gwarancyjny wystawiony przez 

Wykonawcę. 

9. Postanowienia dokumentu gwarancyjnego sprzeczne z odpowiednimi postanowieniami 

zawartymi w niniejszej umowie są nieważne, w ich miejsce zastosowanie znajdują 

odpowiednie postanowienia niniejszej umowy. Nie dotyczy to postanowień korzystniejszych 

dla Zamawiającego, a zwłaszcza wydłużenia terminów określonych w §6 ust. 2 umowy. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 

przedmiotu umowy, w tym również za ewentualne roszczenia. 

 

§ 7 

Sposób komunikowania się 

1. Strony dopuszczają możliwość składania sobie wzajemnie oświadczeń dotyczących wykonywania 

umowy, wynikających z niej lub z nią związanych w postaci elektronicznej na adresy: 

Zamawiający: …………………………………………….. 

Wykonawca: ………………………………………………  

2. Dla skuteczności doręczenia oświadczeń w sposób określony w ust. 1 nie jest wymagane uzyskanie 

potwierdzenia ich odbioru. 

3. W przypadku zmiany adresów określonych w ust. 1 strony zobowiązane są informować się 

wzajemnie podając nowy adres do korespondencji elektronicznej.  

4. Niedochowanie obowiązku określonego w ust. 3 powoduje, że wysłanie korespondencji, w tym 

oświadczeń, na adres określony w ust. 1 jest skuteczne.  

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, w postaci obustronne podpisanego aneksu. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie                    

w postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

3. Strony dopuszczają możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach 

wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności, o której mowa w art. 455 ustawy Pzp. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach: 

1) w razie zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek odstąpienia od umowy, o których mowa              

w art. 456 ust. 1 ustawy, 

2) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy odstąpienie od Umowy w tym przypadku 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy odstąpienie od Umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. 

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

6. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy 

dla Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze 

dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

8. Integralną część umowy stanowią załączniki do umowy: 

mailto:dzwigar@op.pl
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1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Oferta Wykonawcy, 

2) Załącznik nr 2 – Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

3) Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                         WYKONAWCA: 

 

 

.........................................................                                               ...............................................      

Monika Bielecka–Suda 

     Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Dziwnów 


