
 
 
 

                                                                   Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego        

 
 

 
Wzór Umowy  

 
 

zawarta w dniu ………. 2019 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 w dalszej części umowy Zamawiającym, 
 
a         
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………..  
 
reprezentowanym przez: 
 
…………………..… – ……………………………….,  
 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 
 
 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Zgodnie z przyjętą ofertą cenową z dnia …….. .2019 r. Zamawiający zleca, a Wykonawca 
podejmuje się wykonania zadania pn.: 

„Wykonanie projektu zasilania elektroenergetycznego do zdalnie sterowanego 
szlabanu przy wjeździe na teren Portu oraz napędu elektrycznego do bramy 
wjazdowej przesuwnej przy Kapitanacie Portu w Trzebieży” 

 

§ 2 

Zakres umowy 

1. Zakres umowy stanowi wykonanie projektu zasilania elektroenergetycznego szlabanu  
i napędu elektrycznego do bramy, które będą zainstalowane na terenie Portu i Kapitanatu 
Portu Trzebież wraz z uzyskaniem mapy do celów projektowych. 

2. Projekt należy wykonać w dwóch egzemplarzach oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa budowlanego w zakresie budowy przyłączy w tym z przepisami  ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), a także w 
oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.). 



 
 
 

§ 3 

Obowiązki stron 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, określony w § 1 niniejszej 
umowy, zgodnie z ofertą, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne 
przeszkolenie w zakresie bhp i uprawnienia odpowiadające rodzajowi prowadzonych prac. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych 
pracowników na skutek nie przestrzegania przepisów bhp. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach 
pozostające w związku przyczynowym z prowadzonymi pracami. 
 

§ 4 

Termin realizacji Przedmiotu Umowy 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 30 dni od daty 
podpisania umowy. 

§ 5 

Przedstawiciele Stron 

1. Przedstawicielem pełniącym nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony   
Zamawiającego jest Izabela Żłobicka – Wydział  Gospodarczo-Administracyjny,  
tel. 91 44 03 364. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktu z Zamawiającym w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy jest …………………………….………………. tel. 
kom…………………………………………….  . 

 

§ 6 

Organizacja prac 

Wykonany projekt należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy placu Stefana 
Batorego 4 w Szczecinie, budynek Czerwonego Ratusza, pok. 318. Sprawdzenie 
kompletności dostarczonych projektów i zgodności z zakresem rzeczowym umowy, 
Zamawiający wykona w okresie 3 dni roboczych od daty ich otrzymania. Po sprawdzeniu 
Zamawiający sporządzi protokół zdawczo-odbiorczy, który będzie podstawą do wystawienia 
faktury za wykonany przedmiot umowy. 

§ 7 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  
w wysokości ……………….. zł netto  (słownie: ….…………………………………………….) 
określone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ……….. 2019 r., stanowiącej załącznik 
nr 1 do niniejszej umowy. Po doliczeniu podatku VAT według stawki 23 % wynagrodzenie 
za wykonanie  przedmiotu umowy wyniesie odpowiednio: ………………..…... zł brutto 
(słownie: …………………………………………………...). 

2. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi jednorazowo na podstawie faktury końcowej  
w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych. 

3. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje całkowity koszt wykonania 
przedmiotu umowy, o którym mowa w  1 umowy. Kwota ustalonego wynagrodzenia jest 
niezmienna i obejmuje wszystkie czynności oraz koszty towarzyszące przygotowaniu  
i realizacji przedmiotu umowy ponoszone przez Wykonawcę. 



 
 
 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona prace stanowiące przedmiot umowy własnymi siłami.  
2. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji przedmiotu umowy  

z podwykonawcą.  
3. Podjęcie wykonywania czynności przez danego podwykonawcę wymaga uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego.  
4. Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiającego za działania bądź zaniechania 

podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracowników oraz podmioty działające na jego 
rzecz, jak za własne działania bądź zaniechania.  

 

§ 9 

Podatek VAT 

Wykonawca będący podatnikiem VAT 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, 
- brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego za 

wykonane usługi, 
-  różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 
 

§ 10 

Kary umowne 

1. Zamawiający, zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 

2.  Wykonawca, zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 
1) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy  - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 
7 ust. 1. 

2) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1 % wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1. za każdy dzień zwłoki. 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji - w wysokości 
1 % określonego w § 7 ust. 1. wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień 
zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

3 Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, 
przewidzianych w Kodeksie cywilnym, jeżeli: 
1) wartość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa w całości poniesionej szkody,  
2) szkoda powstała z innych przyczyn niż określone w powyższych ust. 1 i 2. 

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia 
umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności z tytułu kar umownych  
z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 11 

Zmiany Umowy 

Wszelkie zmiany Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 



 
 
 

 

 § 12 

Ochrona danych osobowych 

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 Umową. 

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     

 

§ 13 

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: 

a) utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy - wytwarzania określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzania 
do   obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo kopii, 

c) rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób inny niż określony w niniejszym 
punkcie lit.b) - publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz 
nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępnienia przedmiotu umowy w 
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym, 

d) korzystania na własny użytek, 
e) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, a w szczególności 

w celu złożenia oferty na wykonanie robót objętych dokumentacją będącą 
przedmiotem niniejszej umowy, 

f) wprowadzanie zmian, skrótów 

g) wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym. 

mailto:iod@ums.gov.pl


 
 
 

2. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym 
w ustępach poprzedzających 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 § 7. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie mieć 
będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy podlegać będą 
rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd Powszechny w Szczecinie. 

3. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

4. Integralną część umowy stanowi: 
- oferta cenowa wykonawcy- załącznik nr 1 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY               WYKONAWCA 
 


