
 
 

PO-II.260.19.20  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Nazwa postępowania: ‘‘Ustalenie linii brzegu wzdłuż wybrzeża morza Bałtyckiego dla powiatów kołobrzeskiego, koszalińskiego i sła-
wieńskiego 
  

 

 

 

  

- 

Załącznik nr  7  do SIWZ 

 

 

Umowa Nr GPG-II.260…..20 
PO-II.260.19.20 

 
zawarta w dniu …………………….. 2020 r. pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, 

Plac Stefana Batorego 4,  

70-207 Szczecin 

reprezentowanym przez: 

Wojciecha Zdanowicza - Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie  –- zwanym dalej Zama-
wiającym, 

a …………………… reprezentowanym przez ……………. 

- zwanym dalej Wykonawcą. 

 

§ 1 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace geodezyjne polegające na 
ustaleniu linii brzegu morskich wód wewnętrznych z gruntami przyległymi dla nieruchomości poło-
żonych wzdłuż wybrzeża morza Bałtyckiego z podziałem na trzy zadania: 

Zadanie 1  

Powiat Kołobrzeski, do ustalenia łącznie ok. 28 km linii brzegu – gminy: Kołobrzeg  
(miejska i wiejska), Ustronie Morskie, 

Zadania 2 

Powiat Koszaliński, do ustalenia ok. 30 km linii brzegu – gminy: Będzino, Mielno, 

Zadanie 3 

Powiat Sławieński, do ustalenia ok. 44 km linii brzegu – gminy: Darłowo (miejska  
i wiejska), Postomino 

zgodnie z załączonym zakresem prac dla poszczególnych zadań. 

 

W ramach zlecenia należy wykonać ustalenie linii brzegu na podstawie przepisów ustawy  
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.Dz.U.2020.310 z późn. zm.) dla ww. obiektów. 

Prace geodezyjne każdego z obiektów podzielono na etapy: 

 etap I sporządzenie dokumentacji projektu ustalenia linii brzegu, 

 etap II przekazanie prawomocnej decyzji do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

W szczególności należy wykonać oddzielnie dla poszczególnych obiektów: 

 w etapie I - opracować w 4 egzemplarzach dokumentację do wydania decyzji ustalającej 
linię brzegu (przyjętą do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego) zawierającą 
projekt ustalenia linii brzegu, z podziałem na gminy, 

 w etapie II - przekazać kopię protokołów przyjęcia operatów geodezyjnych, zawierających 
prawomocną decyzję o ustaleniu linii brzegu, do państwowego zasobu geodezyjnego i kar-
tograficznego.  
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§ 2 

1. Ustala się terminy wykonania poszczególnych etapów umowy, podlegających odrębnemu od-
biorowi: 

etap I – do dnia 16 listopada 2020 r.  

etap II – dwa miesiące od uprawomocnienia decyzji o ustaleniu linii brzegu. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy w zakresie terminu jej wykonania, w przy-
padku gdy dotrzymanie terminu umownego okaże się niemożliwe z przyczyn nie leżących po 
stronie Wykonawcy. Zmiana terminu umowy może nastąpić wyłącznie z uwzględnieniem rze-
czywistego czasu trwania przeszkód, jednakże nie więcej niż o 30 dni. 

 

§ 3 

1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, pl. Stefana 
Batorego 4.  

2. Potwierdzeniem wykonania prac objętych umową będzie protokół częściowego odbioru (etap 
I) oraz protokół odbioru końcowego (etap II) podpisane przez strony bez uwag. 

3. Protokoły wymienione w ust. 2 stanowić będą podstawę do zafakturowania wynagrodzenia 
umownego za wykonanie odebranych prac objętych umową. 

4. Jeżeli w trakcie odbioru przedmiotu umowy stwierdzone zostaną wady, Zamawiający wyznaczy 
Wykonawcy termin na ich usunięcie, nie krótszy niż 7 dni. 

 

 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wyna-
godzenie  
w kwocie ……………….. złotych brutto (słownie: ……………. złotych), netto + podatek VAT  
w obowiązującej stawce, w tym: 

 za wykonanie prac objętych etapem I ……………… złotych brutto (słownie: ……. 
złotych), netto + podatek VAT w obowiązującej stawce  

 za wykonanie prac objętych etapem II …………… złotych brutto (słownie: ………… 
złotych), netto + podatek VAT w obowiązującej stawce  

2. Podstawą do wystawienia faktur częściowych przez Wykonawcę będą protokoły odbiorów: 
częściowego (etap I) i końcowego (etap II) zaakceptowane przez Zamawiającego bez uwag. 

3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 zostanie zapłacone przelewem w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania faktur wymienionych w ust. 2. 

 

§ 5 

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustalają w formie kar 
umownych od kwoty całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowie-
dzialność Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia, 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, oraz w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie 
odbioru – w wysokości 0,20% wynagrodzenia – za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależ-
nych od Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia. 

 



 
 

PO-II.260.19.20  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Nazwa postępowania: ‘‘Ustalenie linii brzegu wzdłuż wybrzeża morza Bałtyckiego dla powiatów kołobrzeskiego, koszalińskiego i sła-
wieńskiego 
  

 

 

 

  

- 

                                                                               § 6 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy,  
w szczególności w przypadku: 

a) nienależytego wykonania postanowień umowy, 

b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającej 7 dni. 

2. Zamawiający może zrealizować swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy przewidziane w 
ust. 1 pkt a-b w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających 
odstąpienie. 

 

 

§ 7 

1. W przypadku, gdy wyrządzona szkoda przekracza wysokość kar umownych lub powstała w 
wyniku zdarzeń, za które nie przewidziano kar umownych, stronom przysługują roszczenia od-
szkodowawcze na zasadach ogólnych – odpowiednio prawo do: odszkodowania uzupełniają-
cego lub odszkodowania pokrywającego całość szkody.  

2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy za wykonanie umowy.  

3. Niezależnie od wcześniejszych postanowień umowy Zamawiającemu przysługuje prawo od-
stąpienia od umowy na warunkach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicz-
nych.  

 

§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT – NIP …………………….. 

2. Zamawiający jest podatnikiem VAT – NIP 852-04-09-053. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej dokumentacji 
dla potrzeb podatkowych. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz 
Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych: 

- wadliwym wystawieniem faktury, 

- brakiem u Wykonawcy kopii faktury wystawionego na rzecz Zamawiającego za wykonany 
przedmiot umowy, 

- różnymi danymi na oryginale i kopii faktury. 

 

§ 9 

Do roboczych kontaktów z Wykonawcą upoważnieni są następujący przedstawiciele Zamawiają-
cego: 

- Ewa Szarek – Główny Specjalista ds. Geodezji  (tel. 91-4403-230), 

- Krzysztof Sikora – Starszy Specjalista ds. Zarządzania Wodami Morskimi (tel. 91-4403-220). 

 

                                                                             § 10 

1. Niniejszą umową Wykonawca przenosi majątkowe prawa autorskie do wykonanych w  ramach 
niniejszej umowy opracowań na Zamawiającego, bez obowiązku zapłaty dodatkowego  
wynagrodzenia, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie: 

1) utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy – wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy dokumentacji projektowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz  techniką cyfrową;   
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2) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do 
obrotu,  użyczenie lub najem oryginału albo kopii; 

3) rozpowszechnianie przedmiotu umowy w sposób inny niż określony w niniejszym ustępie pkt. 
2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
remitowanie, a także publiczne udostępnienie przedmiotu umowy w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

4) korzystania na własny użytek; 

5) wielokrotnego udostępnienia i przekazywania osobom trzecim; 

6) wyrażenie zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym.  

2. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzenia prawem wymienionym w ustępie 
poprzedzającym tak w kraju jak i za granicą. 

3. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy, 
które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem  przez Wykonawcę 
przedmiotu umowy. 

4. Przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz praw własności egzemplarzy następować 
będzie  
z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowań stanowiących przedmiot umowy w ramach 
wynagrodzenia określonego w  4 ust. 1 umowy. 

 

                                                                            § 11 

Przetwarzanie danych osobowych, których zebranie i przechowywanie jest niezbędne dla wykona-
nia niniejszej umowy odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz właściwych przepisów 
krajowych. Ponadto: 

1. Strony Umowy będą przetwarzać dane osobowe, uzyskane w związku z Umową, wyłącznie na 
potrzeby jej realizacji. Strony zobowiązują się do przestrzegania – wobec drugiej strony – wymo-
gów dotyczących ochrony danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie 
z krajowymi i unijnymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

2. W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez Strony danych osobowych, Strony za-
mieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane informacje: 

a) Dane osobowe osób reprezentujących każdą ze Stron wymienionych w części wstępnej Umowy 
oraz osób wyznaczonych do kontaktów i dokonywania bieżących uzgodnień udostępniane będą 
drugiej Stronie, która stanie się administratorem danych osobowych i przetwarzane przez nią wy-
łącznie w celu realizacji Umowy, jakim jest prawnie uzasadniony interes administratora jako pod-
stawa prawna przetwarzania. Dotyczy to także danych osób upoważnionych do wystawiania faktur 
i innych dokumentów, niezbędnych do wykonania umowy. 

b) Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, którzy otrzymają dostęp do danych osobowych, 
w zakresie swoich obowiązków - zostaną zaznajomieni z niniejszą klauzulą. 

c) Strony potwierdzają, że powyższe dane osobowe będą przetwarzać jedynie w okresie koniecz-
nym do realizacji i rozliczenia Umowy, z uwzględnieniem okresu przedawnienia oraz właściwych 
przepisów prawnych (m.in. przepisów podatkowych) 

d/ Zamawiający powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt: iod@ums.gov.pl     

 

§ 12 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 13 

mailto:iod@ums.gov.pl


 
 

PO-II.260.19.20  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Nazwa postępowania: ‘‘Ustalenie linii brzegu wzdłuż wybrzeża morza Bałtyckiego dla powiatów kołobrzeskiego, koszalińskiego i sła-
wieńskiego 
  

 

 

 

  

- 

W sprawach nie unormowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 14 

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie. 

 

§ 15 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po dwa dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

Zamawiający       Wykonawca: 

 
 
 


