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WZÓR UMOWY Nr ……/PM/2020  
 
 

zawarta w dniu …………………… w Szczecinie pomiędzy: 
 
Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą w 
Szczecinie przy pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin reprezentowanym przez: 
 
Wojciecha Zdanowicza – Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 
zwanym dalej Zamawiającym 
 
a firmą ………………….. z siedzibą przy …………………………………….., 
reprezentowaną przez: 
 
1. ………………………… 
2. ………………………… 

zwaną dalej Wykonawcą.  
 
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy, w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego znak PO-II.2691.118.20, przeprowadzonym w 
trybie „zapytania ofertowego” zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 12 Dyrektora 
Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 8 kwietnia 2019 r. „w sprawie Regulaminu 
udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Morskim w Szczecinie”, Strony zawarły 
umowę o następującej treści:  

 
§ 1. 

 
  1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do: wykonania demontażu i    
      ekspertyzy technicznej echosondy R2SONIC 2022 wraz z przetwornikami z jednostki 
      hydrograficznej Drętwa (dalej: Ekspertyza) w celu stwierdzenia stanu technicznego 
      sondy i przetworników, w tym zakresu ich uszkodzenia i określenia kosztów naprawy.  
  2. Ekspertyza zostanie sporządzona w formie papierowej w ilości 4 egzemplarzy oraz na 
     CD z całością dokumentacji w plikach pdf. Zamawiający wymaga aby dokumentacja  
      złożona w wersji elektronicznej w żaden sposób nie różniła się od złożonej w wersji   
      papierowej (skany dokumentów z podpisami autorów opracowania) 

 
§ 2. 

 
1. W celu wykonania Ekspertyzy Wykonawca dokona oględzin i demontażu echosondy 

R2SONIC 2022 znajdującej się na jednostce Drętwa, stojącej przy nabrzeżu Basenu 
Bazy Taboru Pływającego na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego, ul. 
Światowida 16c, 71-727  Szczecin.  

2. Wykonawca na własny koszt wykona demontaż echosondy i przetworników i zabierze 
do swojej siedziby w celu wykonania ekspertyzy. 

3. Po demontażu przetworników echosondy kadłub powinien pozostać szczelny. 
Jednostka po zwodowaniu i próbie szczelności zostanie przekazana do eksploatacji. 

4. Zwrot echosondy i przetworników po wykonaniu ekspertyzy należy dokonać do biura 
Wydziału Pomiarów Morskich, Światowida 16c, 71-727  Szczecin, bez konieczności 
ich montażu na jednostce Drętwa.  

5. Strony nie wykluczają możliwości zlecenia Wykonawcy wykonania naprawy 
echosondy R2SONIC 2022, po zapoznaniu się przez Zamawiającego z Ekspertyzą.  

6. W przypadku, o którym mowa w ust.5 Strony zawrą odrębną umowę na naprawę 
echosondy R2SONIC 2022 po przeprowadzeniu postępowania zgodnie Zarządzeniem 
Wewnętrznym Nr 12 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 8 kwietnia  
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2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Morskim 
w Szczecinie. 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje wymagane do wykonania Umowy, 
oraz, że wykona Ekspertyzę z zachowaniem należytej staranności oraz z zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami europejskimi. 

 
                                                                § 3. 
 
Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy, określonego w §1, 
w terminie do dnia 28 sierpnia 2020 r. 

 
§ 4. 

 
1. Do kontaktów z Wykonawcą Zamawiający wyznacza Pana Marka Oziewicza, 

Głównego Specjalistę ds. Technik Pomiarowych w Wydziale Pomiarów Morskich nr 
telefonu  609 692 974 lub 91 44 03 377  

2. Do kontaktów z Zamawiającym Wykonawca wyznacza Pana …………………... nr tel: 
…………… . 

§ 5. 
 

Odbiór od Wykonawcy echosondy R2SONIC 2022 po wykonaniu ekspertyzy zostanie 
dokonany protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i 
Zamawiającego.  
 

§ 6. 
 
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z 

przedłożoną przez Wykonawcę ofertą ………………………….. netto (słownie: 
…………………………. złotych 00/100) + VAT 23%.  

2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w czasie trwania umowy, stosowana będzie 
stawka podatku VAT obowiązująca na dzień wystawienia faktury.  

3. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowić będzie protokół odbioru przedmiotu 
umowy przyjęty i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron. 

4. Ustala się termin na zapłatę faktury na 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu. 
5. Należności z tytułu faktury VAT zostanie zapłacona przelewem przez Zamawiającego 

na rachunek bankowy Wykonawcy. 
6. Za nieterminową zapłatę faktury Wykonawca będzie naliczał odsetki ustawowe za 

opóźnienie, liczone za każdy dzień opóźnienia. 
7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o nr NIP: …………………….  
8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o nr NIP: 852-04-09-053      

i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez jego podpisu. 
9. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej 

dokumentacji dla potrzeb podatku VAT.  
 

§ 7. 
 

1. Wykonawca wraz z przekazaniem Zamawiającemu  Ekspertyzy stanowiącej przedmiot 
niniejszej umowy, przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do 
Ekspertyzy  na wszystkich możliwych polach eksploatacji, w szczególności: 

     a) utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
     dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
     oraz techniką cyfrową, 

    b) zwielokrotnianie dokumentacji poprzez odbitki ksero, 
    c) wykorzystywania Ekspertyzy jako element dokumentacji w innych postępowaniach, 
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    d) w innym zakresie niezbędnym do podejmowania działań związanych z pracą 
    echosondy,  

    e) rozpowszechniania dokumentacji - publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, 
    oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby 
    każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego praw zależnych do 
Ekspertyzy objętej niniejszą umową oraz na dokonywanie w niej zmian. 

3. Z chwilą przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę Ekspertyzy następuje również 
nabycie przez Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji wykonanej w 
ramach niniejszej umowy. 

4.  Wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje również 
wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych. 

 
§ 8. 

 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy   

w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za 
które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia, określonego 
w § 6 ust. 1 Umowy, 

b) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień 
opóźnienia. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 
przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający            
– w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 Umowy z 
zastrzeżeniem ust. 5. 

2. Kary umowne uregulowane będą w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania do 
zapłaty, z zastrzeżeniem ust.4 przez Stronę. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar 
umownych. 

4. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy. 
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 9. 

 
    1. Przetwarzanie danych osobowych, których zebranie i przechowywanie jest niezbędne 

dla wykonania 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.  

2. Strony Umowy oświadczają, ze 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. 



 
 
 
……../PM/2019 

 

4 

3. 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, oraz 
          przepisami dot. ochrony danych osobowych. 
    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). 
 

§ 10. 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną 
na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.  

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał rzeczowo właściwy 
Sąd Powszechny w Szczecinie.  

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonać 
przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

 
§ 11. 

 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie w 
szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 12. 
 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 

          Zamawiający                                                                               Wykonawca 
 
 


