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UMOWA ��../IR/2018 

 

zawarta w dniu ..2018 roku w Szczecinie  pomiędzy: 

 

Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie, instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury 

prowadzonego przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego pod nr RIK/1/99/WZ, 

z siedzibą w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, NIP: 851-020-72-76, REGON: 810543200, 

reprezentowanym przez: 

− Panią Barbarę Igielską – Dyrektora, 

 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

 

a: 

 

���������������������������������������������

���������������������������������������������, 

reprezentowaną przez: 

 
.. 
 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,  

 

zwanymi dalej łącznie Stronami. 

 

W wyniku udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści, zwana w dalszej części Umową: 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ok. 5 przewiertów rdzeniowych o średnicy 70 mm wraz z 

opracowaniem profili otworów w skrzydle północnym z poziomu posadzki w piwnicy od strony 

wewnętrznej w kierunku podstawy fundamentów bądź w przypadku braku takiej możliwości od 

strony zewnętrznej z poziomu tarasu północnego w miejscach wskazanych w załączniku nr 2. 

Odwierty należy wykonać do poziomu posadowienia obiektu. Przewidywana głębokość odwiertów 

może wahać się od 5 do 10 metrów w zależności od miejsca i sposobu wykonania przewiertu. 

Dokładne miejsca wykonywania przewiertów Zamawiający wskaże na etapie realizacji 

zamówienia. Ostateczna wartość zamówienia zostanie ustalona powykonawczo po ustaleniu 

zakresu rzeczywiście wykonanych prac. 

2. Przekazanie Zamawiającemu profili otworów sporządzonych w wyniku wykonania zakresu 

określonego  w ust. 1, w 1 egz. w formie papierowej i elektronicznej.  

3. Po wykonaniu odwiertów Wykonawca zobowiązuje się przywrócić pomieszczenia do stanu 

poprzedniego. 

 

§ 2 

Przedstawiciele stron 

1. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będą: 

− Karol Krempa – Kierownik Działu Inwestycji i Remontów, tel. 91 4348361, kom. 603 647 510, 

e-mail: inwestycje@zamek.szczecin.pl 

− Joanna Borkowska – Specjalista ds. Inwestycji i Remontów, tel. 91 4348340, kom. 

609 835 776, e-mail: inwestycje@zamek.szczecin.pl 

2. Przedstawicielami Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy będzie: 

− .. 

 

§ 3 

Terminy realizacji Umowy 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy –  dni kalendarzowe od dnia podpisania umowy. 
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§ 4 

Wynagrodzenie  

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie rozliczone na 

podstawie przedstawionej kalkulacji cenowej po ustaleniu zakresu rzeczywiście wykonanych prac. 

2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Odbiorcą faktury 

będzie: 

Zamek Książąt Pomorskich 

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin 

NIP 851-020-72-76 

 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłowym 

wykonaniem Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy. 

 

§ 5 

Warunki płatności 

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, nastąpi po jego 

odbiorze bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, na podstawie faktury VAT prawidłowo 

wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę. 

2. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez Zamawiającego 

„Protokół odbioru” bez zastrzeżeń. 

3. Strony ustalają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi jedną fakturą końcową. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie na konto bankowe Wykonawcy w terminie 21 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT z uwzględnieniem 

postanowień zawartych w ust. 2. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 100,- zł, za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu jej 

wykonania, 

2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto. 

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

1) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

lub przerwał ich wykonywanie, 

2) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy. 

4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną zarówno Zamawiający 

jak i Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

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

1) jeśli Zamawiający nie przekaże wszystkich niezbędnych danych, o których mowa w §1, 

2) w przypadku naruszenia przez Zamawiającego istotnych postanowień umowy. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy. 

4. Następujące załączniki stanowią integralną część umowy: 
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1) Załącznik Nr 1 – Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 27 czerwca 2018 roku, 

2) Załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia  

3) Załącznik Nr 3 – Kalkulacja cenowa z dnia  

 

 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 


