
Umowa nr 
(projekt) 

 
zawarta w dniu ........................ 2019 roku w Szczecinie pomiędzy:  
 
Skarbem Państwa-Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4,70-
207 Szczecin, będącym płatnikiem podatku VAT i posiadającym Numer Identyfikacji 
Podatkowej 852-04-09-053, REGON 000145017, reprezentowanym przez: 

Wojciecha Zdanowicza, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

 

…………………………………………..posiadającą/cym siedzibę: 

…………………………………………………………………………………, NIP …………………., 
REGON ……………………..prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną 

w …………………………………………….. 

reprezentowaną przez  

…………………………………………………………………………………… 

 

zwanym dalej Wykonawcą 

 
 
o następującej treści:  
 
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego 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 
 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, polegające na 
odpłatnej dostawie dwutomowej publikacji „IMDG Code” 2018 Edition, numer katalogowy 
IMO: IL 200E,  ISBN CODE : 9789280116823, zwanej dalej przedmiotem umowy, zgodnie z 
parametrami ustalonymi w zapytaniu ofertowym z dnia ……………. 2019 roku, które stanowi 
załącznik na 2 do niniejszej umowy.  
 

§ 2 

Wykonawca oświadcza, że określony w § 1 przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad 
fizycznych i prawnych oraz jest dopuszczony do obrotu prawnego na terytorium UE. 

  



§3 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do 14 lutego 2020 r.  
na adres: Urząd Morski w Szczecinie, Biuro Dyrektora Urzędu, pl. Stefana Batorego 4, III 
piętro, pokój nr 319 – w godzinach pracy Urzędu Morskiego w Szczecinie (7.30-15.30).  
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy na swój koszt i własnym 
środkiem transportu.  
3. Wszelkie szkody powstałe podczas przewozu transportem Wykonawcy, obciążają 
Wykonawcę.  

§4 
 
1. Ewentualne reklamacje z tytułu jakości lub ilości przedmiotu umowy, składane będą 
Wykonawcy pisemnie lub za pośrednictwem faksu, niezwłocznie po ich stwierdzeniu.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację  
w ciągu 24 godzin od złożenia reklamacji. Brak odpowiedzi w tym terminie będzie traktowane 
jako uznanie reklamacji. 
3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji wymienić 
przedmiot umowy na wolny od wad bądź uzupełnić braki ilościowe, na własny koszt.  
 

§5 
 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy  Wykonawca otrzyma cenę brutto w kwocie 
……………… złotych (słownie złotych: ………………………………………………) w tym netto  
……………..   złotych powiększone o 23% podatku od towarów i usług VAT, ustaloną na 
podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik  Nr 2 do niniejszej umowy.   
2. Zamawiający dokona zapłaty należności określonej w pkt. 1 na podstawie przedłożonej 
faktury VAT Wykonawcy, którą Wykonawca wystawi (zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o 
podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2017, poz. 1221 z późn. zm.), po dostawie przedmiotu 
umowy  w sposób określony w § 3 niniejszej umowy.  
3.  Zamawiający dokona zapłaty przelewem w ciągu 14 dni roboczych od daty  doręczenia 
faktury VAT. 
4. Za datę zapłaty należności uważa się datę dokonania przelewu bankowego przez 
Zamawiającego. 
 
 

§ 6 
 
1. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) nr NIP 
………………… 
2. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT                            
nr NIP  852-04-09-053. 
3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej  
dokumentacji  dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT). 
4. 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 wykonaną  dostawę, 
 - różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 
 

§7 
 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
a) w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 
przedmiotu umowy;  



b) w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie przez Zamawiającego 
od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.  
2.   W razie zwłoki w wykonaniu dostawy Zamawiający może: 
a) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin dostawy z zachowaniem prawa  
do kary umownej, określonej w ust. 1 lit. a). 
b) odstąpić od umowy i żądać kary umownej wskazanej w ust.1 lit. b) niniejszego paragrafu. 
3. W przypadku, gdy wartość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych, 
Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie uzupełniające.  
4. W pozostałych przypadkach niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania, 
Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie na zasadach ogólnych.  
 
 

§ 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 niniejszej klauzuli. 
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 
 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§10 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§11 
 
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów, które mogą wyniknąć z niniejszej umowy jest 
sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
 



 
§ 12 

 
1.Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa  
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  
2. Integralną część umowy stanowią załączniki:  
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 – zapytanie ofertowe, 
Załącznik nr 3 – oferta wykonawcy 
 
 
 
 
                   ZAMAWIAJĄCY                                              WYKONWCA 
 
…………………………………………                   ………………………………………… 


