
           
      WZÓR 
 

UMOWA nr  GA.I.2691.1.1.20 
               nr PO.II.2691.99.20 

                       
 

 
zawarta w dniu……………………..2020 r. w Szczecinie pomiędzy: 
Skarbem Państwa – Dyrektorem  Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Batorego 4 ,  
70 207 Szczecin, NIP 852-04-09-053, REGON 000145017, reprezentowanym przez : 
 
Pana  Wojciecha Zdanowicza -  Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie  
zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym 
 
a 
 
 
reprezentowanym przez: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą 
 
o następującej treści : 
 
 

§ 1 
 

 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać dla potrzeb  Zamawiającego:  
1) pieczątki w automacie stemplarskim w ilości do 545 szt., 
2) pieczątki w etui typ  lekarski w ilości do 10 szt., 
3) pieczątki na kołku w ilości do 25 szt., 
4) poduszki zastępcze do w/w automatów w ilości do 99 szt., 
zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy z dnia ………….r. stanowiącą załącznik Nr1 
do niniejszej umowy i jej integralną część. 
 
 

§ 2 
 

 
Dostawy pieczątek, stanowiących przedmiot umowy Wykonawca będzie realizował 
na podstawie jednostkowych zamówień Zamawiającego określających ilość i rodzaj 



zamawianych pieczątek, w terminie do 3 dni od dnia dostarczenia zamówienia pocztą 
elektroniczną a nagłych wypadkach w terminie do około 2 godzin. 
 
 

§ 3 
 
 
1.Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu Umowy  na własny koszt do 
siedziby Zamawiającego. 
2.Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia osobie 
trzeciej za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 
 
 

§ 4 
 

 
1.Za wykonywanie przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 
Wykonawcy cenę wynikającą z oferty cenowej z dnia ………..  r. stanowiącej 
Załącznik nr 1  do niniejszej Umowy. 
2. Szacunkowa należność Wykonawcy z tytułu ceny netto 
………………………………………… plus należny podatek VAT według stawki 23%  
…………………………………………………………………………………………………. 
3.Rozliczenie za  usługę płatne będzie na konto wskazane przez Wykonawcę w 
terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego za każdą z 
jednostkowych dostaw, o których mowa w § 2 niniejszej umowy. 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia zamówień jednostkowych o 
łącznej wartości do 30% niższej aniżeli szacunkowa kwota, o której mowa w ust.2. W 
takim przypadku nie będą przysługiwały Wykonawcy względem Zamawiającego 
żadne roszczenia, a w szczególności z tytułu utraconych zysków. 
5.Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie oraz w 
fakturze, która zostanie wystawiona na podstawie Umowy jest rachunkiem 
znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i 
usług (dalej: Wykaz). 
6. Strony uzgadniają, że płatności dokonywane będą na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w umowie lub na fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek 
bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w Wykazie. Jeżeli w 
Wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, niż widnieje w umowie lub na 
fakturze, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy 
ujawniony w Wykazie. 
7. Płatności dokonana na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy 
podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 
roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. Opóźnienie takie nie stanowi 
również podstawy do rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej. 
 

 
 
 
 
 



 
§ 5 

 
 

1.Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT. 
2.Zamawiający jest podatnikiem VAT ,  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, 

    - brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego           
za wykonywanie przedmiotu Umowy, 
 - różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 

 
 

§ 6 
 

 
W przypadku zwłoki w płatności faktur, Wykonawca może domagać się odsetek 
ustawowych. 
 
 

§ 7 
 

 
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej wymagają formy   pisemnej  pod 
rygorem nieważności.  
 
 

§ 8 
 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w  wykonaniu jednostkowego zamówienia  – w wysokości 
1 % wartości przedmiotowego zamówienia brutto za każdy dzień 
opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub   
ujawnionych w terminie późniejszym – w wysokości 20 zł za każdy dzień 
opóźnienia liczonego od daty wyznaczonej przez Zamawiającego jako termin 
do usunięcia stwierdzonych wad. 

 c)za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie  Wykonawcy – w wysokości 2000 zł. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 2000 zł w 
przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego. 

3. W przypadku, gdy wyrządzona szkoda przekracza wysokość 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. 

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z 
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie umowy. 

 
 

§ 9 
 

 
Zamawiający upoważnia  Panią Barbarę Gładysz tel. 091  4 403 468 do składania 
zamówień  na pieczątki wymienione w § 1.  
 
 

§ 10 
 
 
 Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 1 lipca 2020r.do dnia 
 30 czerwca 2023r. 
 
 

§ 11 
 
 
Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umowy spory Strony poddadzą pod 
rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego 
 

§ 12 
 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie obowiązują przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 
 

§ 13 
Klauzula RODO 

 
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 jak również osób wymienionych w § 17 
umowy 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 

 

 
 

§ 14 
 
Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach  w tym dwa 
egzemplarze  dla Zamawiającego,  jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 
        ZAMAWIAJACY      WYKONAWCA 
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