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UMOWA 

 

Nr ……………/2013 

 

 

 

Zawarta w dniu ……………………. 2013 r. w Szczecinie, pomiędzy  

Gminą Miasto Szczecin - Straż Miejska w Szczecinie, ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-417 

Szczecin, NIP 851 23 95 017, reprezentowaną przez: 

p. Leona Gajewskiego - Komendanta Straży Miejskiej zwanym w dalszej części umowy 

Zamawiającym, 

a 

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

z siedzibą w ………………………………………. ul. …………......…………………………. 

REGON: …………………………….…….. NIP …………………….……………………….. 

reprezentowaną przez: 

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

zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi w treści umowy Stronami. 

 

Umowa niniejsza została zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru 

oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego nr RGZ.252.2.2013 na podstawie 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, 

poz. 759 z późniejszymi zmianami). 

 

§ 1 

1. Wykonawca  zobowiązuje się, do dostawy  fabrycznie nowej łodzi patrolowej typu RIB  

model ………………………………………... ., wyprodukowanej w 2013 r., w pełni 

sprawnej, wolnej od jakichkolwiek wad prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich oraz 

innych obciążeń  i zabezpieczeń oraz odpowiadającej wymaganiom Zamawiającego 

określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2. Łódź powinna otrzymać  klasę  b 1 pat hyb w Polskim Rejestrze Statków (żegluga nocna 

świadectwo klasy)  

3. Integralną częścią niniejszej umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz 

oferta Wykonawcy.  

 

§ 2 

1. Wydanie i odbiór łodzi nastąpi w na terenie Centrum Żeglarskiego w Szczecinie przy ulicy 

Przestrzennej 21 w nieprzekraczalnym terminie do 31maja 2013 roku  

2. Przewóz łodzi do miejsca odbioru Wykonawca zrealizuje na własny koszt i ryzyko. 

3. Odbioru łodzi dokonają uprawnieni pracownicy Zamawiającego, po uprzednim zawiado-

mieniu przez Wykonawcę.  

4. Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonej łodzi pod kątem zgodności z wymaganiami 

określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
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5. Zamawiający odmówi odbioru łodzi nieodpowiadającej wymaganiom lub posiadającej wady 

fizyczne. Ponowny termin odbioru zostanie wyznaczony po jej dostosowaniu do wymagań 

Zamawiającego lub usunięciu stwierdzonych wad.  

6. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy. 

  

§ 3 

1. Wykonawca  budowę łodzi zrealizuje w oparciu o uznane materiały przez PRS oraz pod 

nadzorem tegoż Towarzystwa klasyfikacyjnego.  

2. Protokół odbioru kadłuba zostanie potwierdzony przez Inspektora Polskiego Rejestru 

Statków. 

3. Wykonawca dokona zatwierdzenia kompletnej dokumentacji łodzi w PRS. Klasyfikator PRS 

za nadzór nad budową ww. jednostki, wystawi fakturę, której koszty pokryje Wykonawca. 

4. Wykonawca do każdego  urządzenia dostarczy dokumentację użytkową  oraz instrukcje 

producenta. 

5. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegóły dotyczące: 

1) kolorystyki kadłuba, kabiny, tuby i pokładu łodzi,  

2) oznaczenia łodzi w tym rozmieszczenia elementów graficznych i świetlnych,  

3) rozmieszczenia elementów wyposażenia w kabinie, 

4) rozmieszczenia siedzisk w części rufowej oraz wyposażenia dodatkowego 

montowanego na pokładzie oraz tubie. 

6. Wykonawca przeprowadzi próby wodne z udziałem przedstawicieli zamawiającego, miejsce 

 i termin zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

7. Konstrukcja jednostki, systemy napędowe, paliwowe, sterowe, gaśnicze, ratunkowe, zenzowe 

oraz całe wyposażenie będą  zgodne z wymogami uznawanych w Polsce Towarzystw 

Klasyfikacyjnych, przepisami i normami, a te co do których istnieje taki wymóg powinny 

posiadać Certyfikaty. 

§ 4 

1. Cena łodzi o której mowa w § 1 ust. 1, wynosi ………..……….……..…zł. brutto (słownie: 

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

…………………………………..………………), w tym podatek VAT . ………………. zł. 

2. Cena, określona w ust. 1, stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, obejmujące 

wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w sposób zgodny ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia oraz niniejszą umową.  

3. Strony ustalają, że rozliczenie z tytułu wykonania niniejszej umowy nastąpi na podstawie 

faktury, wystawionej przez Wykonawcę  po dokonaniu odbioru łodzi przez Zamawiającego  

i podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 6.  

4. Faktura zostanie wystawiona na  Straż Miejską Szczecini,71-417 Szczecin ulica Felczaka 9  

5. Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji 

podatkowej  NIP: 851-23-95-017; REGON: 810456842. 

6. Należność Wykonawcy, o której mowa w ust. 1, Zamawiający wypłaci przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy  wskazany w treści faktury, w terminie do 14 dni od dnia 

doręczenia Zamawiającemu faktury. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 
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§ 5 

1. Wykonwca oświadcza, że łódź będąca przedmiotem zamówienia objęta jest gwarancją 

producenta na okres:  

1)  kadłub ………; 

2) elementy mechaniczne i silnik…………….; 

3)  zestaw do radionawigacji …………… 

4)  środki łączności ……………. 

5) pozostałe wyposażenie ………………… 

2. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny łodzi i wyposażenia. 

3. Wykonawca przed wydaniem łodzi Zamawiającemu wykona próby wodne w obecności 

przedstawiciela Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu  kary umowne:  

1) w przypadku odstąpienia od umowy – 10% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1,  

2)  w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy – 1 % kwoty, 

o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;  

2. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia  

z przysługujących mu należności. Podstawą potrącenia będzie nota księgowa wystawiona 

przez Zamawiającego. 

3. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość odszkodowania z tytułu kar 

umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 

4. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd w Szczecinie. 

 

§ 7 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy - 

Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.  

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany niniejszej umowy. 

3. Strony wyznaczają osoby upoważnione do ich reprezentowania w sprawach związanych  

z wykonaniem niniejszej umowy:  

ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………...………,  

ze strony Wykonawcy : ………….…………………………………………………….… .  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron.  

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

 

 

                    ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 
 


