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Wzór Umowy nr  GA ………………. 
 

zawarta w Szczecinie w dniu …………….. pomiędzy Skarbem Państwa – Urzędem 

Morskim w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, kod 

pocztowy 70 – 207 Szczecin,  

 

reprezentowanym przez: 

 

Wojciecha  Zdanowicza 

Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 

 

zwanym dalej Zamawiającym 

a firmą  

 

…………………………........... 

 

reprezentowaną przez : 

 

………………………………… 

 

zwanych dalej Wykonawcą 

o następującej treści: 

 

 

§ 1 

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i  

dostarczenia Zamawiającemu: wizytówek, formularzy druków oraz dzienników 

zwanych dalej „przedmiotem umowy” określonych w zapytaniu ofertowym 

stanowiącym Załącznik nr 1 do  niniejszej umowy po cenach, określonych w  

ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Przewidywana wartość przedmiotu umowy wynosi:…………………….. zł netto 

(słownie…………) powiększona o podatek VAT w kwocie (słownie…….). 

Wartość brutto ogółem ……………………………….. (słownie…………..).  

3. Zamawiający jest uprawniony do: 

 zmiany liczby zamawianych dzienników, formularzy druków oraz wizytówek w 

ramach zawartej umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego,  

 częściowej realizacji Umowy, a także do rezygnacji z zamówienia 

jakiegokolwiek asortymentu będącego przedmiotem umowy.  

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa 

w ust. 3 w wymiarze do 30% wartości przedmiotu umowy określonego w ust. 2, 

Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia, w 

szczególności zaś z tytułu utraconego zysku. 
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§ 2 

1. Dostawy przedmiotu umowy następować będą na każdorazowe zamówienie 

złożone faksem lub pocztą elektroniczną zgodnie z aktualnymi potrzebami 

Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zamówienia w terminie 2 

dni roboczych od daty złożenia go przez Zamawiającego. Potwierdzenie może być 

przekazane drogą telefoniczną, faksem lub pocztą elektroniczną. 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do Magazynu nr 1 mieszczącego się w 

budynku Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4. 

4. Magazyn Zamawiającego czynny będzie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 

15.00. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do awizowania każdej przesyłki na 1 dzień roboczy 

przed planowaną dostawą. 

6. Realizacja zamówienia następować będzie w terminie 10 dni roboczych od dnia 

złożenia zamówienia. 

7. W nagłych wypadkach - przy realizacji zamówienia wizytówek - Zamawiający 

zastrzega sobie termin 24 godzin na ich wykonanie. 

 

§ 3 

Ceny przedmiotu umowy określone w ofercie Wykonawcy pozostaną niezmienne 

przez cały okres obowiązywania umowy.  

 

§ 4 

1. Za dostawę partii przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność 

wyliczoną w oparciu o liczbę zamówionych egzemplarzy dzienników, formularzy 

druków oraz wizytówek i ich cenę jednostkową określoną w ofercie Wykonawcy. 

2. Zapłata za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi w formie przelewu na 

konto Wykonawcy nr ……….………………………………. w terminie 14 dni od daty 

otrzymania partii dzienników, formularzy druków oraz wizytówek i prawidłowo 

wystawionej faktury. Przez datę zapłaty należy rozumieć dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu umowy osobie trzeciej 

wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. 

Nr NIP:………………………………. 

2. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.                

Nr NIP: 852-04-09-053.  

3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej 

dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT). W szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych 

strat (sankcji podatkowych) spowodowanych: 

 wadliwym wystawieniem faktury VAT, 
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 brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego 

za  wykonaną dostawę, 

 różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 

4. W przypadku gdy w toku wykonywania umowy zmianie ulegnie obowiązująca 

stawka podatku VAT obciążająca usługi świadczone przez Wykonawcę, zmianie 

ulegnie również odpowiednia część wynagrodzenia Wykonawcy przez doliczenie 

do kwoty wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy właściwej stawki podatku 

VAT zgodnie z odrębnymi przepisami prawa regulującymi płatność w/w należności 

publicznoprawnej. 

 

§ 6 

1. Strony ustalają, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy – 0,5% wartości dostarczonej z 

opóźnieniem partii przedmiotu zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki. 

b) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 

leżących po  stronie Wykonawcy w wysokości 20% przewidywanej wartości 

umowy brutto określonej w § 1 ust. 2. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile wartość zastrzeżonych kar nie 

pokrywa wartości szkody, a także w przypadkach dla których kar umownych nie 

zastrzeżono. 

 

§ 7 

Strony ustalają, iż Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu 

odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po  stronie 

Zamawiającego – 20% przewidywanej wartości umowy brutto  określonej  w § 1 ust. 

2. 

 

§ 8 

W przypadku dostarczenia wadliwej partii przedmiotu zamówienia, wymiana 

wadliwych egzemplarzy na wolne od wad powinna nastąpić w terminie 5 dni 

roboczych od chwili zgłoszenia tego faktu  Wykonawcy przez Zamawiającego. 

 

§ 9 

Umowa została zawarta na okres od dnia 07.01.2020 r. do dnia 06.01.2023 r. 

 

§ 10 

Przetwarzanie danych osobowych, których zebranie i przechowywanie jest 

niezbędne dla wykonania 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 – 
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wobec drugiej strony – wymogów 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 zamieszczają 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 wyłącznie w celu realizacji Umowy, 

jakim jest prawnie uzasadniony interes administratora jako podstawa 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 Umową, w tym 

z zapisami niniejszego przepisu. 

c) Strony potwierdzają, że powyższe dane osobowe będą przetwarzać jedynie w 

okresie koniecznym 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 

§ 11 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie za porozumieniem stron. 

 

§ 13 

Do spraw, których nie reguluje niniejsza umowa zastosowanie mieć będą przepisy             

Kodeksu Cywilnego, a wszelkie spory między stronami będą rozstrzygane przez            

właściwy rzeczowo Sąd w Szczecinie. 

                                        

§ 14 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla   

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                          WYKONAWCA: 

 

 

 


