
 
 

U M O W A 
nr: OW.2691.10.20.DSz(3) 

dot. postępowania: PO-II.2691.259.20 
 
 
 
 
W dniu … listopada 2020 r., pomiędzy: 
 
Skarbem Państwa - Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana 
Batorego 4, 70-207 Szczecin, NIP 852-04-09-053 reprezentowanym przez: 
 
Wojciecha Zdanowicza - Dyrektora Urzędu, 
 
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, a 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………, 
 
w dalszej części umowy określaną jako „Wykonawca”, 
 
reprezentowanym przez ……………………………, 
 
została zawarta umowa następującej treści: 
 
 

§1 
1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie 

zapytania ofertowego, Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające 
na wykonaniu i dostarczeniu 5 tablic edukacyjnych dla projektu Urzędu Morskiego 
w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: „Projekt planu 
ochrony morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska". 

2. Zakres prac objętych umową oraz uwagi dotyczące ich wykonania określa opis 
przedmiotu umowy stanowiący załącznik do niniejszej umowy będący jej 
integralną częścią. 

 
§ 2 

Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie przekazany Zamawiającemu 
w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r. 
 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie 

z przedstawioną ofertą i opisem przedmiotu umowy, a następnie przekazać 
Zamawiającemu przedmiot umowy na warunkach określonych w niniejszej 
umowie. 

2. Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach dotyczących wykonania przedmiotu 
umowy są upoważnieni: ………………………. 



 
 

3. Do reprezentowania Zamawiającego w sprawach dotyczących wykonania 
przedmiotu umowy jest upoważniona Dagmara Szerlot. 

4. Wykonawca odpowiada za warunki BHP i ochronę własnego mienia w zakresie 
prac realizowanych na podstawie niniejszej umowy oraz zabezpieczenie danych 
otrzymanych w trakcie pracy przed dostępem osób trzecich. 

5. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek 
udzielanych przez Zamawiającego. 

6. W przypadku powierzenia wykonania całości bądź części przedmiotu umowy 
podwykonawcy, Wykonawca jest odpowiedzialny za jego działania lub ich 
zaniechanie jak za własne. 

7. W razie wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z opisem przedmiotu umowy, 
Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do poprawienia przedmiotu umowy, 
wyznaczając w tym celu termin, nie dłuższy niż 12 dni, co nie wyklucza 

zastosowania sankcji, o których mowa w § 5 niniejszej umowy. 

8. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonania 
przedmiotu umowy będzie bezusterkowy protokół odbioru. 

 
§ 4 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości: 

wartość netto: ………………. zł, (słownie: ………………………………… złotych), 
powiększona o podatek od towarów i usług VAT (23%) w kwocie: 
…………………… zł, (słownie: …………………………………………… złotych), 
wartość brutto: ……………………….zł, (słownie: …………………………………… 
złotych). 

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie wynikające z realizacji niniejszej umowy 
zostanie uregulowane po wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonym 
bezusterkowym protokołem odbioru. 

3. Bezusterkowy protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia przez 
Wykonawcę faktury VAT. 

4. Zapłata za wykonaną pracę nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy, w 
terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury VAT. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT - numer identyfikacji 
podatkowej (NIP: ……………………..). 

6. 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: 
a) wadliwym wystawieniem faktury VAT, 
b) brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz 

Zamawiającego, 
c) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 

 
 
 
 
 
 



 
 

§ 5 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu 

przedmiotu umowy lub jej części, oraz za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu 
umowy, w wysokości: 
1) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie pierwszych 5 dni 

kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki, 
2) 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie kolejnych 10 dni 

kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki, 
3) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy następny dzień zwłoki, 

powyżej 15 dni. 
2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne: 
- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu, 
- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

3. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę - Strona, 
po której zaistniały przyczyny odstąpienia od umowy, zapłaci drugiej Stronie karę 
umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzeżeniem 
treści § 6. 

4. W przypadku, gdy wyrządzona szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych 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. 

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

6. Strony zgodnie postanawiają, że odpowiedzialność każdej ze Stron niniejszej 
umowy wobec drugiej Strony z tytułu kar umownych ograniczona jest do kwoty 
stanowiącej równowartość wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §4 
ust. 1 niniejszej umowy.  

 
§ 6 

Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w razie wystąpienia 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 - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania odpowiedniej części umowy. 
 

§ 7 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, w szczególności w przypadku: 
a) nienależytego wykonania postanowień umowy, w szczególności po 

bezskutecznym upływie terminu wymienionego w § 3 ust. 7, 
b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającej 7 dni. 

2. Zamawiający może zrealizować swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy 
przewidziane w ust. 1 pkt a-b w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 



 
 

 
§ 8 

1. Niniejszą umową Wykonawca przenosi majątkowe prawa autorskie 
do wykonanych w ramach niniejszej umowy utworów na Zamawiającego, 
bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, na wszystkich polach 
eksploatacji, a w szczególności w zakresie: 
a) utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy - wytwarzanie określoną 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo kopii, 

c) rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób inny niż określony 
w niniejszym punkcie lit. b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie 
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, 

Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie opracowania utworu, który powstał  
w wyniku wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz wyraża zgodę na korzystanie 
i rozporządzanie prawem zależnym w zakresie określonym wyżej i bez prawa do 
odrębnego wynagrodzenia. 
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 nastąpi z chwilą przekazania 
Zamawiającemu przedmiotu umowy - w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 
ust. 1. 

5. Wykonawca zapewnia, że w związku z wykonaniem niniejszej umowy nie zostaną 
naruszone prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, a w przypadku 
takiego naruszenia Wykonawca niezwłocznie zaspokoi roszczenia osób 
uprawnionych, na pisemne wezwanie Zamawiającego. 

 
§ 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, że 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. 



 
 

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, w tym z zapisami 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). 

d) Zamawiający powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt: 

iod@ums.gov.pl     

 
 
 

10 
1. Strony umowy dołożą wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia ewentualnych 

sporów drogą polubowną. 
2. W przypadku braku rozwiązań polubownych spory wynikłe na tle realizacji 

niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo Sąd Powszechny 
w Szczecinie. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową w zakresie realizacji zamówienia, 
uzgodnień i odbiorów objętych niniejszą umową obowiązują przepisy prawa 
polskiego, a w szczególności ustawy Kodeks Cywilny oraz inne powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w tekście niniejszej umowy mogą być dokonywane 
jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 
otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający. 

6. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania. 
 
 
 
 
 
 
…............................................................     .......................................................... 
 
   Z A M A W I A J Ą C Y      W Y K O N A W C A 
 

mailto:iod@ums.gov.pl


 
 

 
Załącznik do umowy 

 
 

Opis przedmiotu umowy 
 

1) Przedmiotem umowy jest przygotowanie projektu graficznego, wykonanie oraz 

dostarczenie na wskazany przez Zamawiającego adres 5 sztuk tablic edukacyjnych  

z nazwą obszaru Natura 2000, osadzonych w stelażach drewnianych. 

2) Opis techniczny tablic: 

a) 5 sztuk tablic o wymiarze 90 x 120 cm – orientacja pozioma, 

b) tablice wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 0,8 mm o wymiarach: 

 wysokość – 90 cm (obszar zadruku), 

 szerokość – 120 cm (obszar zadruku), 

c) druk kolorowy, 

d) wydruk napisów na tablicach powinien być wykonany wydrukiem atramentowych 

solwentowym na folii standardowo używanej do celów reklamowych, dodatkowo 

zabezpieczonej termicznie laminatem (laminat zabezpiecza trwałość kolorów oraz 

powoduje możliwość zmycia zanieczyszczeń. Najważniejszą funkcją laminatu jest 

uodpornienie wydruku przed odbarwieniem pod wpływem promieni słonecznych 

UV), 

e) tablice winne być zabezpieczone przed pomalowaniem powłoką antygraffiti oraz 

powłoką zmywalną np. benzyną ekstrakcyjną w przypadku zabrudzeń sprayem, 

f) wszystkie tablice muszą zawierać: 

 nazwę beneficjenta – Urząd Morski w Szczecinie, 

 tytuł projektu - Projekt planu ochrony morskiego obszaru Natura 2000 

Ławica Słupska, 

 informację z nazwą obszaru Natura 2000 – Ławica Słupska PLB 990001,  

 informacje dotyczące walorów przyrodniczych i promujących obszar Natura 

2000 „Ławica Słupska” wraz ze zdjęciami/ilustracjami, 

 wg wzorów wskazanych i przesłanych przez Zamawiającego. 

 poziome zestawienie znaków graficznych ułożonych w następującej 

kolejności, patrząc od lewej strony: 1) logo Funduszy Europejskich  

z określeniem programu: Infrastruktura i Środowisko, 2) barwy 

Rzeczypospolitej Polskiej, 3) logo beneficjenta projektu – Urzędu 

Morskiego w Szczecinie, 4) znak Unii Europejskiej  

z określeniem funduszu: Fundusz Spójności; 

 zgodnie z zasadami zawartymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej (do pobrania ze 

strony internetowej:  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/47843/Ksiega_Identyfikacji_Wizualnej

_2014-2020_2017.pdf,  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/47843/Ksiega_Identyfikacji_Wizualnej_2014-2020_2017.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/47843/Ksiega_Identyfikacji_Wizualnej_2014-2020_2017.pdf


 
 

 znaki graficzne do pobrania ze strony internetowej:  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-

promocji-i-oznakowania-projektow/ .  

g) treść oraz elementy graficzne do tablic (wraz ze wskazaniem/rekomendacją do 
przestrzennego rozmieszczenia poszczególnych elementów graficznych na tablicach) 
będą przekazane przez Zmawiającego drogą e-mail na wskazany adres Wykonawcy.  

h) plecy tablic wzmocnione płytą OSB o właściwościach wilgocioodpornych grubości  

1 cm, zaimpregnowaną dwukrotnie środkiem owadobójczym i grzybobójczym  

w kolorze brązowym zawierającym teflon oraz wosk zapewniający większą 

wodoodporność. 

        

Zdjęcie poglądowe tablicy. 

 

3) Opis techniczny stelaży: 

a) stelaże do tablic wykonane z drewna sosnowego, w przekroju okrągłe lub 

kwadratowe zaimpregnowane dwukrotnie środkiem owadobójczym  

i grzybobójczym w kolorze brązowym zawierającym teflon oraz wosk 

zapewniający większą wodoodporność, 

b) elementy nośne tablicy – 2 kantówki 10 x 10 cm, o długości 310 cm, 

c) elementy stelaża łączone na wpusty, 

d) kotwienie: za pomocą stalowych ocynkowanych kotew, 

e) konstrukcja stelaża pozbawiona elementów ostrych, mogących stwarzać 

niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała, 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/


 
 

f) zamontowany daszek płaski z deski: grubość – 2,5 cm, szerokość – 20 cm, 

długość – 140 cm. 

 

4) Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 

a) W ciągu 1 dnia od podpisania umowy, Zamawiający przekaże drogą e-mail na 

wskazany adres Wykonawcy materiały do projektu graficznego tablic. 

b) W ciągu 4 dni od przekazania przez Zamawiającego projektu graficznego, 

Wykonawca wykona projekt tablic i przedstawi go do akceptacji. W przypadku, 

gdy projekt tablic będzie obarczony błędami, Zamawiający przekaże Wykonawcy 

uwagi w terminie do 2 dni roboczych, pocztą elektroniczną (wiadomość e-mail) na 

wskazany w Umowie adres. Wykonawca naniesie poprawki zgodnie z uwagami 

Zamawiającego i prześle poprawiony projekt wykonawczy do akceptacji 

Zamawiającego. Zamawiający w terminie 1 dnia roboczego, licząc od dnia 

przekazania przez Wykonawcę poprawionego projektu, prześle informację o jego 

akceptacji lub ponownie zgłosi uwagi. 

c) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i rozładunku tablic w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego, tj. do placówki terenowej Urzędu Morskiego  

w Szczecinie - Obwodu Ochrony Wybrzeża w Darłowie, ul. Helska 2, 76-150 

Darłowo, do 15.12.2020r. najpóźniej do godz. 13:00. Wykonawca uzgodni  

z Zamawiającym szczegóły dotyczące dostarczenia tablic nie później niż na 2 dni 

przed planowanym dniem ich dostarczenia.  

5) Pakowanie: w sposób zapewniający prawidłowe zabezpieczenie przez 

uszkodzeniami, każda tablica ze stelażem zapakowana oddzielnie. 

 


