
 

WZÓR UMOWY NR   
 

zawarta w dniu ......... 2019 r.   

pomiędzy Skarbem Państwa - Urzędem Morskim w Szczecinie 

Plac Stefana Batorego 4 

70-207 Szczecin 

Reprezentowanym przez: 

Dyrektora Urzędu    -  Wojciech Zdanowicz 

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, 

a 

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

Reprezentowany przez: 

........................................................... -  .............................................................. 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”. 
 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego usługę wykonania 

przeglądów serwisowych 7 sztuk zasilaczy UPS Schneider Galaxy 300 oraz 1 sztuki 

zasilacza UPS Schneider Galaxy 3500, a także wymianę baterii i innych części 

wymienonych w Załączniku nr 1. 

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie następujących usług wchodzących w zakres 

autoryzowanych przez producenta przeglądów zasilaczy UPS: 

a. kontrolę warunków pracy zasilaczy i wyposażenia dodatkowego (wartość obciążenia, 
napięcia zasilające,temperatura w pomieszczeniu zasilaczy i baterii itd.); 

b. oczyszczenie wnętrza zasilaczy; 
c. sprawdzenie stanu zabezpieczeń wewnętrznych zasilaczy; 
d. kontrolę ciągłości i jakości połączeń przewodów ochronnych i głównych torów prądowych 

oraz ich izolacji (wraz ze stanem zacisków przewodów zasilających na listwie zasilaczy 
lub łączników bypass-ów zewnętrznych); 

e. wzrokową kontrolę izolacji głównych modułów energoelektronicznych; 
f. sprawdzenie stanu osłon oraz napisów ostrzegawczych i informacyjnych; 
g. kontrolę parametrów ruchowych zasilaczy (wartości napięć i prądów: wejściowych, 

wyjściowych oraz baterii); 
h. kontrolę autonomii (symulacja zaniku napięcia zasilającego - praca z baterii przy 

obciążeniu użytkownika przez czas określony dla obciążenia znamionowego); 
i. sprawdzenie i ewentualną regulację parametrów zasilaczy za pomocą oprogramowania 

serwisowego; 
j. aktualizacja oprogramowania zasilaczy UPS ( jeżeli jest wymagana); 
k. kontrolę działania wyposażenia dodatkowego oraz jego parametrów; 
l. sprawdzenie rezystancji wewnętrznej akumulatorów; 

3. Strony ustalają swoich reprezentantów uprawnionych do podejmowania szczegółowych 

ustaleń w trakcie realizacji zamówienia: 

1) Zamawiającego reprezentował będzie Robert Tomaszewski, tel. 609 691 101, 

2) Wykonawcę reprezentował będzie ............................., tel. ..................................  

4. Osoby wymienione w ust. 3 są uprawnione do uzgodnienia form i metod pracy, udzielania 

koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej 

umowy koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 



 

§ 2 

  Termin realizacji umowy 

Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia 15.10.2019 r. do dnia 30.11.2019 r. 

§ 3 

Zasady realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca w celu wykonania przeglądów zobowiązuje się dojechać na własny koszt do 

każdej lokalizacji zasilaczy UPS zgodnie z Załącznikiem nr 1, z wyłączeniem transportu 

wodnego, który zostanie zorganizowany przez Zamawiającego w lokalizacjach, w których jest 

to wymagane. 

2. Wykonawca oświadcza, iz jest autoryzowanym przedstawicielem producenta zasilaczy UPS 

upoważnionym do wykonywania przeglądów serwisowych. 

3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, opublikowanego w Dz.U. z 

2013 r, poz. 492, Zespół przystępujący do prac przy urządzeniach elektrycznych powinien 

składać się z co najmniej dwóch osób. Zamawiający, przy każdym przeglądzie, oddeleguje 

jedną osobę posiadającą uprawnienia kategorii G1 E w celu uzupełnienia Zespołu. Wszelkie 

prace przy urządzeniu zostaną wykonane przez Inżyniera Serwisu Schneider Electric Polska, 

który posiada wymagane uprawnienia i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu 

umowy. Oddelegowana osoba będzie pełnić role asysty. 

§ 4 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Strony postanawiają, że z każdego z przeglądów będzie spisany protokół odbioru usługi, 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku przeglądu. 

2. Wykonawca gwarantuje, że przeglądy zasilaczy wykonywane będą zgodnie z zaleceniami 

określonymi przez producenta urządzenia, w sposób nie powodujący utraty udzielonej przez 

producenta/dostawcę gwarancji. 

§ 5 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

łącznie wynagrodzenie w wysokości: 

netto: …..  zł (słownie: ……. złotych ) + należny podatek VAT 23%,  

w sumie wynagrodzenie brutto wyniesie ……. zł (słownie: ….. złotych),  

zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wartość usługi z kosztem dojazdu do 

każdej lokalizacji zasilaczy UPS zgodnie z Załącznik nr 1 z wyłączeniem transportu wodnego, 

który zostanie zorganizowany i opłacony przez Zamawiającego w lokalizacjach, w których jest 

to wymagane. 

3. Wykonawca wystawi fakturę za realizację przedmiotu zamówienia na adres:Urząd Morski w 

Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin. 

4. Podstawę wystawienia faktury stanowi pisemne potwierdzenie przyjęcia usługi stanowiącej 

przedmiot umowy – podpisanie protokołów odbioru przeglądów przez upoważnionego 

pracownika Zamawiającego, zgodnie z § 1 umowy.  

5. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony będzie od daty otrzymania 

faktury korygującej. 

6. Płatność za realizację przedmiotu umowy nastąpi przelewem z rachunku bankowego 



 

Zamawiającego na rachunek Wykonawcy nr ..................................................... w terminie 14 

dni licząc od daty otrzymania faktury.  

7. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 

§ 6 

Zwłoka i kary umowne 

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, w 

stosunku do terminu określonego w § 2 umowy; 

2) w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku 

odstąpienia Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca. 

2. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1-2 lub jej potrącenie z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia realizacji 

przedmiotu umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych. 

3. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy względem Zamawiającego zarówno z tytułu 

odpowiedzialności umownej jak i deliktowej jest ograniczone do 100% wynagrodzenia brutto 

określonego niniejszą Umową. Nie dotyczy to szkód powstałych z winy umyślnej Wykonawcy. 

4. Kary o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego 

rachunek bankowy przelewem, w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia mu 

żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.  

5. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, mogą zostać potrącone przez Zamawiającego 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Wykonawcę z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – Wykonawcy przysługuje kara umowna 

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, jednakże kara ta 

nie może być wyższa od poniesionej przez Wykonawcę szkody. Kara umowna wskazana 

w zdaniu pierwszym nie dotyczy sytuacji określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, a także sytuacji odstąpienia Zamawiającego od umowy na podstawie § 7 ust. 1 i 

2 umowy. 

7. Odpowiedzialność każdej ze Stron za utracone korzyści drugiej Strony jest wyłączona za 

wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej. 

§ 7 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje również w szczególności prawo do odstąpienia od umowy w 

trybie natychmiastowym oraz naliczenia kar umownych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2 

umowy, w sytuacji, gdy: 

1) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z zapisami umowy, 

2) Wykonawca w jakikolwiek inny sposób naruszy postanowienia niniejszej umowy. 

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać 

uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów jakie 

poniosła strona nie odpowiadająca za odstąpienie od umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane 

listem poleconym lub bezpośrednio Wykonawcy. 

4. Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od 



 

wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie. 

§ 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 Umową, w tym z zapisami niniejszego 
Załącznika. 

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 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa wygasa z chwilą zrealizowania przedmiotu umowy. 

2. Spory między stronami mogące zaistnieć na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

Załącznikami do niniejszej umowy są: 

Załącznik nr 1 – Lista zasilaczy UPS wraz z lokalizacjami 

 

 

 

                      ZAMAWIAJĄCY                                                            WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do UMOWY NR   

  

 
Lista zasilaczy UPS wraz z lokalizacjami i pracami do wykonania: 

 

1. Galaxy 300 moc 10 kVA n/s UJ1345101233 – miejsce Świnoujście Paprotno   - przegląd 
plus wymiana kondensatorów DC i kompletu wentylatorów 
 

2. Galaxy 300 moc 10 kVA n/s UJ1350100298 – miejsce Świnoujście Kosa Północ - 
przegląd plus wymiana akumulatorów 64 szt. NPW45-12, kondensatorów DC i kompletu 
wentylatorów 
 

3. Galaxy 300 moc 10 kVA n/s UJ14131000930 – miejsce Szczecin Nabrzeże Dąbrowieckie 
- przegląd plus wymiana akumulatorów 64 szt. NPW45-12, kondensatorów DC i kompletu 
wentylatorów 
 

4. Galaxy 300 moc 20 kVA n/s UJ1328101168 – miejsce wyspa Chełminek - tylko przegląd 
 

5. Galaxy 300 moc 10 kVA n/s UJ1345101235 – miejsce Inoujście - przegląd plus wymiana 
akumulatorów 64 szt. NPW45-12, kondensatorów DC i kompletu wentylatorów 
 

6. Galaxy 300 moc 15 kVA n/s UJ1250001470 – miejsce Szczecin Elewator Ewa - przegląd 
plus wymiana zasilacza 
 

7. Galaxy 3500 moc 15 kVA n/s PS1306338992 – miejsce Szczecin ul. Jana z Kolna 9 - 
przegląd plus wymiana kompletu wentylatorów 
 

8. Galaxy 300 moc 10 kVA n/s UJ1428100188 – miejsce Punkt Obserwacyjny Świnoujście - 
przegląd plus wymiana akumulatorów 90 szt. NPW45-12 

  

 
  


