
WZÓR UMOWY …………….. 
 
W dniu …………….. r. w Szczecinie pomiędzy: Skarbem Państwa –Dyrektorem Urzędu 
Morskiego w Szczecinie, Pl. Stefana Batorego 4, 70 – 207 Szczecin 
 
reprezentowanym przez: 
 
Wojciecha Zdanowicza   - Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 
 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
 
    

a  

firmą: 

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

....................................................................................................................................................

....................................................................................................... 

zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną  

1. ............................................................................................................ 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w drodze 

postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z 

przepisami regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Morskim 

w Szczecinie (Zarządzenie Wewnętrzne nr 12 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z 

dnia 8.04.2019 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Morskim 

w Szczecinie) została zawarta umowa o następującej treści. 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wynajmu i świadczenia usług spycharką wraz z 

obsługą operatorską na terenie pola refulacyjnego D w Świnoujściu. Usługi spycharką 

będą wykonywane każdorazowo zgodnie z instrukcjami Zamawiającego. 

2. Wykonawca pozostaje w gotowości do realizacji zamówienia w godzinach od 7:00 do 

15:00 w okresie obowiązywania umowy. 

3. W sytuacji wystąpienia awarii jednostki sprzętowej Wykonawcy jest on zobowiązany 

podstawić jednostkę zastępczą w czasie nie dłuższym niż 8 godzin od zaistnienia 

awarii wynajmowanej jednostki, przy czym podstawiona jednostka musi posiadać 

parametry spełniające wymagania określone w zapytaniu ofertowym, zdolne do 

wykonania zleconego zadania. 

4. Wszelkie obowiązki wobec sprzętu oraz jego operatorów wypełni każdorazowo 

Wykonawca.  



 

§ 2 

1. Wykonawca powinien spełniać wszelkie określone prawem wymagania do świadczenia 

opisanych przedmiotem zamówienia usług, zarówno wobec jednostki sprzętowej jak i 

osoby operatora: 

1.1 spycharka posiada aktualne badania UDT* oraz spełnia wszystkie wymagania zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, dopuszczające jednostkę sprzętową do użytkowania; 

1.2 operator jednostki sprzętowej Wykonawcy odbył właściwe szkolenia oraz posiada 

odpowiednie uprawnienia do obsługi wynajmowanej jednostki. 

2.  Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za sprawność sprzętu i za bezpieczeństwo 

prowadzenia robót oraz za właściwe wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody mienia i osób trzecich powstałe 

podczas wykonywania robót przez operatorów z ramienia Wykonawcy. 

 

§ 3 

1. Termin obowiązywania umowy : od dnia ……………………… godz 7.00 do dnia 

…………………godz 15.00. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego będzie: 

Zbigniew Nowak tel 91-440-32-33 

3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie: 

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

 

§ 4 

1.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z  ofertą Wykonawcy  nie 

może  przekroczyć kwoty ……………………………………………………….........… zł 

brutto                                                                                          (słownie: 

…………………………………………………………………………………… zł) 

2.  Ceny jednostkowe wynajmu spycharki wraz z operatorem są zgodne z ofertą złożoną 

przez Wykonawcę w postępowaniu i wynoszą odpowiednio: 

NETTO za 1 godz  pracy: …............................ 

słownie:...................................................................................,    /100 

podatek VAT: ….........................             ….% 

słownie:...................................................................................,    /100 

BRUTTO za 1 godz pracy : ….............................. 

słownie:...................................................................................,    /100 

 

3.  Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy zostanie określone na 



podstawie faktycznie przepracowanych godzin spycharki wraz z operatorem, 

pomnożonych przez cenę jednostkową netto określoną w ust. 2, przy czym 

szacunkowa ilość godzin wynajmu to około 40 godzin pracy sprzętu w całym okresie 

realizacji umowy. Do tak obliczonej wartości netto Wykonawca doliczy obowiązującą 

stawkę podatku VAT. 

4.  Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej 

dokumentacji dla potrzeb podatku VAT. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się 

do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji podatkowych) 

spowodowanych: 

a) wadliwym wystawieniem faktury, 

b) brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego, 

c) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury. 

 

5. Czas wynajmu jednostki sprzętowej Wykonawcy liczony będzie od momentu przybycia 

jednostki sprzętowej Wykonawcy na pole refulacyjne D do czasu zakończenia prac. 

Koszt dojazdu w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz koszt powrotu ponosi 

Wykonawca. Do czasu pracy sprzętu nie będzie wliczany: 

1)  czas dojazdu do miejsca pracy i czas powrotu z pracy, 

2)  okres niesprawności sprzętu. 

6.  Rozliczenie prac będących przedmiotem umowy określonych w § 1 nastąpi jedną 

fakturą końcową na podstawie zestawienia faktycznego czasu pracy spycharki wraz z 

operatorem, w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. W 

przypadku błędnie wystawionej faktury przez Wykonawcę, termin płatności liczony jest 

od daty wpływu do Zamawiającego faktury korygującej. 

7. Podstawą wystawienia faktury będzie sporządzone przez Wykonawcę zestawienie 

faktycznego czasu pracy spycharki wraz z operatorem, podpisane: 

1)  ze strony Zamawiającego przez odpowiednia osobę wskazaną w § 3 pkt. 2 

2)  ze strony Wykonawcy przez:  ....................................................................... 

 

§ 5 

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne. Kary te 

stosowane będą w następujących przypadkach i wysokościach: 

1.1  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

1.2  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w przystąpieniu 

do wykonania przedmiotu umowy w terminach określonych w § 3 ust. 1 w wysokości 



100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki. 

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego 

wysokość zastrzeżonych kar. 

3.  Kary umowne mogą być potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za wykonane usługi. 

§ 6 

1.  Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy polegające na nie przystąpieniu przez 

kolejne 2 dni robocze do wykonania przedmiotu umowy, stanowi podstawę do 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego i naliczenia kary umownej w wysokości 

określonej w § 5 ust. 1 pkt 1.1 niniejszej umowy. Oświadczenie   o odstąpieniu od 

umowy i naliczeniu kary umownej powinno być  wysłane listem poleconym lub 

doręczone bezpośrednio Wykonawcy za pokwitowaniem odbioru. 

2.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, 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. 

4.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

zawierać uzasadnienie.  

5.     Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami określonymi 

w ust. 1 może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. 

 

§ 7 

1.  Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne 

spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy były rozwiązywane 

polubownie poprzez bezpośrednie negocjacje. 

2.  Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy, których 

nie uda się rozwiązać w sposób określony w ust. 1, będą rozstrzygane przez sąd 

gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 8 

 
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 – 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 niniejszą 

klauzulą. 

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     

 

§ 9 

1. Umowa wiąże strony z dniem jej podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

 

§ 10 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego. 

§ 11 

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią : 

- oferta Wykonawcy 

 

mailto:iod@ums.gov.pl
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