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Załącznik nr 1 
 

Umowa  nr         (projekt) 

Znak ZZP:  

zawarta w Szczecinie w dniu …………...., pomiędzy Skarbem Państwa – Urzędem Morskim 
w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, kod pocztowy 70-207 
Szczecin  
(NIP 852-04-09-053, REGON 000145017), reprezentowanym przez: 

- Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie      

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a firmą  – ……………………………….. z siedzibą w , ……………………………………….., 

wpis do ewidencji działalności gospodarczej 

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

reprezentowaną przez: 

1. …………………… 

2. …………………… 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą. 

§ 1 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie procesu ponownej certyfikacji 
obszarów wskazanych w § 1 ust.2,  oraz sprawowania nadzoru nad systemem 
zarządzania jakością Zamawiającego (zwanego dalej „systemem”) na zgodność   
z wymaganiami właściwej normy ISO 9001:2015 (zwanej dalej „normą”),  
w trybie przeglądu dokumentacji, audytów funkcjonowania systemu oraz wydania 
stosownych potwierdzeń w postaci raportów z audytu/audytów i odpowiedniego 
certyfikatu.  

2.  Szczegółowy zakres umowy obejmuje: 

2.1 przeprowadzenie audytu ponownej certyfikacji następujących obszarów: 

- bezpieczeństwa żeglugi; 
- inspekcji statków; 
- nadzoru rynku segmentu morskiego; 
- nadzoru nad stacjami atestacji; 
- nadzoru nad warunkami pracy na statkach i agencjami zatrudnienia marynarzy; 
- nadzoru nad prawami pasażerów podróżujących drogą morską; 
- wydawania dokumentów marynarzy; 
- nadzoru nad ochroną środowiska morskiego; 
- nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu statków; 
- wydawania zezwoleń; 
- prowadzenia dochodzeń w sprawie wypadków morskich; 
- obsługi i utrzymania dostępności oznakowania nawigacyjnego; 
- wykonywania pomiarów morskich; 
- części obszaru ogólnego. 

2.2 Prowadzenie nadzoru nad systemem Zamawiającego. 
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§ 2 

 
1. W ramach określonego w § 1 przedmiotu umowy, Wykonawca przyjmuje do realizacji 

następujące czynności: 

1.1 Przeprowadzenie procesu:  

1.1.1 ponownej certyfikacji, w obszarach jak podano w §1 ust 2, pkt. 2.1  
i w rezultacie pozytywnego ich wyniku, wydanie odpowiedniego certyfikatu 
w terminie pozwalającym zachować ciągłość posiadanego certyfikatu 
(posiadany obecnie certyfikat ważny do 25.05.2018). 

1.1.2 Sprawowanie nadzoru nad systemem Zamawiającego w celu utrzymania 
ważności nadanego certyfikatu, przez okres trwania umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

2.1 dostarczenia informacji i dokumentów niezbędnych do oceny systemu; 

2.2  poddania się audytom. 

3. Dokładna data czynności opisanych w §1 ust 2, pkt. 2.1 podlega uzgodnieniu pomiędzy 
Stronami na wniosek Zamawiającego, z  co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

4. W ramach nadzoru, o którym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 2.2: 

4.1 Zamawiający ma prawo zmieniać swój system, a w przypadku zmian 
naruszających istotę systemu, poinformuje o nich Wykonawcę. 

4.2 Zamawiający ma prawo występowania w dowolnym czasie o rozszerzenie zapisu 
dotyczącego zakresu jego działalności, określonej w certyfikacie. 

4.3 Zamawiający ma prawo odwoływać się od otrzymanych decyzji. 

4.4. Wykonawca zobowiązuje się do monitorowania funkcjonowania systemu 
Zamawiającego w drodze audytów pośrednich, każdorazowo zakończonych 
raportem. 

4.5 Wykonawca wykona coroczne audyty pośrednie, w czasie trwania umowy, dla 
potwierdzenia funkcjonowania systemu Zamawiającego zgodnie z wymaganiami. 

4.6 Wykonawca powiadamia każdorazowo Zamawiającego, o terminie,  
harmonogramie audytu i mającym go przeprowadzić audytorze/audytorach  
z wyprzedzeniem 21 dni przed terminem audytu. 

§ 3 

 
1. Miejsce wykonywania umowy – Siedziba Urzędu Morskiego w Szczecinie,  

Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin oraz w komórkach terenowych  
w: Szczecinie, Świnoujściu, Trzebieży i Dziwnowie.  

2. Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia czynności  
związanych z ostatnim z przewidzianych do przeprowadzenia audytem pośrednim, 
nie później  jednak niż do 31 grudnia 2020r. 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje niezbędne do 
wykonania przedmiotu umowy. 

§ 5 

1. Do dokonywania bieżących ustaleń z Wykonawcą, związanych z realizacją niniejszej 
umowy, Zamawiający upoważnia: 
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a)  Marcina Lang - p.o. Głównego Specjalistę, Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu 
Zarządzania Jakością, tel. 91 4403202, 502229722, mlang@ums.gov.pl. 

§ 6 

1. Wykonawca za wykonywanie usług określonych w § 1 otrzyma wynagrodzenie   
w kwocie nieprzekraczającej: ………………………………………..  zł + 23% podatku VAT, 
tj. ………………………………………………………….……………………zł brutto. Kwota ta 
jest wartością łączną brutto za wykonanie przedmiotu umowy, ustaloną zgodnie z ofertą 
cenową Wykonawcy z dnia…………….., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej  umowy. 

2. Wynagrodzenie jest składową  kosztów za: 
a) przeprowadzenie czynności  wymienionych w § 1; 
b) wystawienie certyfikatu  oraz jego kopii - jeśli będzie to konieczne; 
c) kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia audytora/audytorów; 
d) ewentualnych audytów dodatkowych; 
f) ewentualnych kosztów dodatkowych. 

3. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych na usługi określone w § 1, 
które wykonywać będzie przez okres obowiązywania umowy, zgodnie z ofertą 
cenową stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie każdorazowe zakończenie audytu  
i doręczenie Zamawiającemu raportu z audytu oraz certyfikatu.  

5. Zamawiający ureguluje płatności wynikające z faktury VAT w terminie 14 dni od daty 
jej  dostarczenia przez Wykonawcę.  

6. Należność z tytułu wykonania przedmiotu umowy zostanie uregulowana przelewem  
z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT. 

§ 7 

     1. Wykonawca oświadcza, że jest  płatnikiem podatku VAT. 

2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT - numer identyfikacji 
podatkowej NIP 852-04-09-053. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej 
dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT). 

4. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego 
ewentualnych strat (sankcji podatkowych), spowodowanych: 

a)  wadliwym wystawieniem faktury VAT, 
b)  brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT, wystawionej na rzecz  
     Zamawiającego za wykonane umowy, 
c) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 

§ 8 

    1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu usług stanowiących przedmiot umowy - w wysokości 
100 zł, za każdy dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 6 ust. 1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy  przez 
którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego -  
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego  brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1  
z zastrzeżeniem treści § 9 umowy.  
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3. W przypadku, gdy wyrządzona szkoda przekracza wartość kar umownych lub 
powstała w wyniku zdarzeń, za które nie przewidziano kar umownych, stronom 
przysługują roszczenia odszkodowawcze na zasadach ogólnych, określonych  
w Kodeksie Cywilnym – odpowiednio prawo do odszkodowania uzupełniającego lub 
odszkodowania pokrywającego całość szkody. 

§ 9 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 10 

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy, będą 
rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie. 

§ 11 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 13 

Integralną część umowy stanowi załącznik: 

Oferta cenowa Wykonawcy z dnia………….. - załącznik nr 1 do umowy. 

§ 14 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

Zamawiający:        Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 


