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Załącznik Nr 2 

UMOWA  /projekt/ 

zawarta w dniu ………………..roku w Goleniowie. 

pomiędzy Powiatem Goleniowskim z siedzibą w Goleniowie, adres: ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów 

reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu w osobach: 

Tomasz Stanisławski – Przewodniczący Zarządu 

Tomasz Kulinicz – Członek Zarządu 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a........................................................................................................................................................................z 

siedzibą.......................................................................................................................................działającym na 

podstawie...................................................................................     NIP: ............................................................. 

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

zwanym dalej Wykonawcą 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie art. 4 pkt 3 ustawy  z dnia 

27 sierpnia 2009 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.. poz. 1129 z późn. zm.), 

została zawarta umowa o treści następującej: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy obejmuje świadczenie przez Wykonawcę, w ramach prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej, na rzecz Zamawiającego usług usuwania oraz przechowywania statków lub innych obiektów 

pływających w trybie określonym w art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie  osób 

przebywających na obszarach wodnych (teks jednolity Dz. U.  z 2022r.  poz. 147). 

 

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 30 czerwca 2022r.  

do dnia 31 grudnia 2022r. 
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§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonywania czynności objętych zamówieniem w ruchu ciągłym tj. całodobowo przez  

7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na każde zlecenie, to jest telefoniczne  powiadomienie o 

konieczności usunięcia statku lub innego obiektu pływającego, przekazane przez uprawniony podmiot w 

ramach stosowania art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie  osób przebywających na 

obszarach wodnych (teks jednolity Dz. U.  z 2022r.  poz. 147). 

2) podjęcia czynności (czas dojazdu) w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od momentu przyjęcia dyspozycji, 

3) wydania przechowywanego pojazdu właścicielowi lub osobie przez niego upoważnionej nie wcześniej, 

niż po okazaniu dowodu uiszczenia opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu 

pływającego, 

4) ochrony i nadzorowania statków lub innych obiektów pływających, 

5) archiwizowania dokumentów związanych z przyjmowaniem i wydawaniem statków lub innych obiektów 

pływających, 

6) dysponowania niezawodnymi, skutecznymi środkami łączności, w celu umożliwienia przekazywania 

dyspozycji w każdym momencie realizacji umowy. 

 

§ 4 

1. Opłatę za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego pokrywa właściciel tego 

sprzętu, który przed jego odebraniem uiszcza właściwą opłatę naliczoną przez Wykonawcę na 

rachunek Starostwa Powiatowego w Goleniowie, nr 

rachunku:……………………………………….co zostanie potwierdzone dowodem wpłaty 

potwierdzającym dokonanie przelewu na rachunek bankowy. 

2. Stawki opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na dany rok 

kalendarzowy określane są uchwałą Rady Powiatu w Goleniowie w sprawie wysokości opłat za 

usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego z obszarów wodnych Powiatu 

Goleniowskiego w 2022 r. Opłatę o której mowa w ust.1 Wykonawca oblicza na podstawie stawek 

określonych w obowiązującej w danym okresie przechowywania uchwale Rady Powiatu w 

Goleniowie ustalającej wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków  lub innych obiektów 

pływających. 

3. Wykonawca zobowiązany jest również do zabezpieczenia informacji oraz danych osobowych 

zebranych w czasie trwania umowy przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z przepisami o 

ochronie danych osobowych. 

 

§ 5 

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wg stawek opłat 

określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 
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2. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego nie częściej niż 1 raz w miesiącu na podstawie 

wystawionej przez Wykonawcę faktury. Do faktury winna być dołączona dokumentacja 

potwierdzająca wykonanie usługi:  

− zestawienie odebranych z parkingu statków lub innych obiektów pływających, sporządzone wg 

rodzajów obiektów pływających wyszczególnionych w cytowanej uchwale, zawierające okres 

przechowywania statku lub innego obiektu pływającego z podaniem ilości dób,  

− kopie dyspozycji usunięcia statku lub innego obiektu pływającego,  

− kopie potwierdzenia zapłaty na podstawie której wydano statek lub inny obiekt pływający osobie 

uprawnionej (załącznik nr 2 do niniejszej umowy). 

3. Termin zapłaty faktury ustala się do 30 dni od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego. 

4. W przypadku zastrzeżeń do faktury Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę przekazując 

mu zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem oraz stosownie do okoliczności-z żądaniem korekty, w terminie 

7 dni od daty otrzymania faktury VAT. W takim przypadku Zamawiający nie będzie pozostawał w 

opóźnieniu w zapłacie. 

5. W przypadku wydania przez Wykonawcę statku lub innego obiektu pływającego bez uiszczenia 

całości opłaty należnej na rzecz Powiatu Goleniowskiego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 

Wykonawcy różnicę pomiędzy wysokością należnej na rzecz Powiatu Goleniowskiego, a wysokością 

opłaty faktycznie wniesionej.  W przypadku, gdy wysokość wskazanej różnicy będzie przekraczała 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do uregulowania brakującej 

części  opłaty w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. 

6. Niniejsza umowa nie gwarantuje zlecenia Wykonawcy usług na określonym minimalnym poziomie, 

jak również nie określa maksymalnej ilości tych usług. Wykonawcy będzie przysługiwało 

wynagrodzenie za rzeczywistą ilość wykonanych usług i jest zobowiązany pozostawać w gotowości 

do świadczenia tych usług w okresie obowiązywania umowy, niezależnie od ilości tych usług. 

 

§ 6 

Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie zaakceptowane przez Zamawiającego zestawienie 

odebranych statków lub innych obiektów pływających. 

 

§ 7 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy jest 

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

2. Pracownik upoważniony przez Zamawiającego uprawniony będzie w szczególności do: 

a) sprawowania nadzoru i przeprowadzenia kontroli w zakresie solidności i jakości świadczonych 

usług dotyczących przechowywanych statków lub innych obiektów pływających, 

b) kontroli następujących dokumentów: 
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− kopii dyspozycji usunięcia statków lub innych obiektów pływających. 

3. Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego do udostępnienia mu dokumentów 

związanych z przyjmowaniem i wydawaniem statków lub innych obiektów pływających, 

 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z uwzględnieniem przepisów prawa 

regulujących przedmiotową problematykę. 

2. Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za szkody 

powstałe w usuwanych i przechowywanych statkach lub innych obiektach pływających 

przechowywanych w strzeżonym porcie, przystani lub na parkingu strzeżonym i zwalnia od tej 

odpowiedzialności Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych w związku ze 

świadczeniem usług stanowiących przedmiot umowy na zasadach prawa cywilnego, w tym do 

pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych. 

 

§ 9 

Zamawiający odmówi zapłaty za przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego: 

1. który był usunięty z akwenów wodnych położonych poza obszarem powiatu goleniowskiego, 

2. który był usunięty w trybie innym niż określony w art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 

bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, 

3. który był usunięty przez podmiot niewyznaczony przez Starostę Goleniowskiego, 

4. w przypadku wydania przez Wykonawcę przechowywanego statku lub innego obiektu pływającego 

pomimo nieuiszczenia przez właściciela lub osobę przez niego upoważnioną wymaganej opłaty. 

 

§ 10 

1. Oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca w takim przypadku może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy: 

1)  Wykonawca powierzy wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi, 

2) Wykonawca zaprzestanie sprawować dozór nad przechowywanymi statkami lub innymi obiektami 

pływającymi. 
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             3) Wykonawca zaprzestanie podejmowania czynności ujętych w § 3 

 

§ 11 

 Wykonawca oświadcza, że: 

1) Zapoznał się z warunkami świadczenia usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy; 

2) Posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie świadczenia usług stanowiących przedmiot 

niniejszej umowy oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem wysokiej jakości sprzętem i 

urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe i należyte wywiązanie się ze wszystkich obowiązków 

przewidzianych w niniejszej umowie; 

3) Wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy w wykonywaniu czynności 

przewidzianych w niniejszej umowie, a w szczególności osoby bezpośrednio odpowiedzialne za 

wykonywanie oraz nadzorowanie usług posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające 

na należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 12 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 złotych w przypadku opóźnienia       w 

wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 3 pkt 1 ppkt 2 za każdą godzinę opóźnienia. 

 

§ 13 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy  

z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz przepisy 

Kodeksu cywilnego i postanowienia zaproszenia ofertowego. 

§ 15 

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywanego przedmiotu umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

§ 16 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
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Wykonawca, a dwa Zamawiający. 

§ 17 

Integralną częścią umowy są:  

1. Załącznik nr 1 - Wysokość opłat należnych Wykonawcy za usuwanie oraz przechowywanie statków 

lub innych obiektów pływających. 

2. Załącznik nr 2 - Potwierdzenie odbioru statku wraz z wyliczoną opłatą za usunięcie  

i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                        WYKONAWCA 
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  Załącznik  nr 1 do umowy 

z  dnia ................................ 

 

 

Wysokość opłat należnych Wykonawcy za usuwanie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających  

 

1. Wysokość opłat za usuwanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu 

Goleniowskiego: 

 

Rodzaj pojazdu Opłata w zł brutto 

Rower wodny lub skuter wodny  

Poduszkowiec  

Statek o długości kadłuba do 10 m  

Statek o długości kadłuba do 20 m  

Statek o długości kadłuba powyżej  20 m  

 

2. Wysokość opłat za przechowywanie statków lub innych obiektów pływających za każdą rozpoczętą 

dobę: 

 

Rodzaj pojazdu Opłata w zł brutto  

Rower wodny  lub skuter wodny  

Poduszkowiec  

Statek o długości kadłuba do 10 m  

Statek o długości kadłuba do 20 m  

Statek o długości kadłuba powyżej  20 m  
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Załącznik nr 2 do umowy  

z dnia ............ 

 

Potwierdzenie odbioru statku lub innego obiektu pływającego wraz  z wyliczoną opłatą 

za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego    

Rodzaj statku lub innego obiektu pływającego   ……………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko właściciela statku lub innego obiektu pływającego lub osoby dysponującej statkiem 

lub innym obiektem pływającym   

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

Data i godzina przyjęcia na strzeżony port/przystań/strzeżony parking …………………………….. 

Data i godzina odbioru statku lub innego obiektu pływającego ze strzeżonego 

portu/przystani/strzeżonego parkingu  ………………………………………………………….……. 

Wysokość opłaty za usunięcie i za przechowywanie : 

 ………………( opłata za usunięcie ) + ……… ( stawka za 1 dobę ) = …………… zł. 

 

Opłatę należy uiścić : 

Starostwo Powiatowe w Goleniowie. 

nr rachunku bankowego: …………………………………… 

 

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

(podpis osoby  wydającej statek lub inny obiekt pływający)                              (podpis osoby odbierającej statek lub inny obiekt pływający) 

 

 
 

 

 


