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         Załącznik nr 2 

WZÓR UMOWY      

Umowa nr EŁ.4151.1.1.20 

    (postępowanie PO-II.2691.107.20) 

z dnia ........................ 

 

Zawarta pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa - Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie pl. Stefana 

Batorego 4  (NIP 852-04-09-053, REGON 000145017) reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie – Wojciecha Zdanowicza 

 zwanym dalej Zamawiającym. 

a  

 

.....................................................................................................reprezentowanym 

przez: 

1. ..................................................................... 

2. ..................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przeglądu technicznego podwodnej 

sondy ADP500  firmy SonTek monitorującej prędkość i kierunek nurtu oraz stan 

wody zainstalowanej na istniejącym postumencie betonowym  posadowionym ok. 

110 m od wejścia do portu  (falochron wschodni) w Świnoujściu (sonda Dopplera 

zatopiona jest na pozycji geograficznej: szerokość 53 stopnie 56.29441’N,  

długość 014 stopnia 16.741065’E na głębokości 9,7 metra). 

2. W ramach przeglądu technicznego Wykonawca zobowiązuje się do: 

- demontażu sondy ADP (z udziałem ekipy nurkowej), 

- konserwacji sondy (oczyszczenia z mułu i nanosów), 

- wymiany (na oryginalne) zużytych elementów sondy, takich jak uszczelki, o-ringi, 

anody cynkowe i inne drobne elementy, 

- sprawdzenia stanu technicznego kabla zasilającego sondy w miejscu jego    

   wyjścia na falochron, 

- montażu sondy na pozycji geograficznej (z udziałem ekipy nurkowej),  

- uruchomienia i regulacji podzespołów sondy. 
 

§ 2 

 

1. Termin wykonania przeglądu ustala się do dnia 11.09.2020 r. 

2. Czas na wykonanie przeglądu technicznego i konserwację (od demontażu sondy 

z dna rzeki do ponownego jej uruchomienia) nie może wynosić więcej niż 10 dni 

kalendarzowych. 

 

§ 3 
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1. Po wykonaniu przedmiotu umowy, określonego w § 1 odbędzie się odbiór 

techniczny, polegający na przeprowadzeniu prób poprawności działania sondy               

w tym podłączenia zasilania i zapewnienia przekazu danych pomiędzy 

podwodną sondą ADP500 a panelem sterującym z wyświetlaczem LCD 

zainstalowanym               w Punkcie Obserwacyjnym w Świnoujściu. 

2. Odbiór techniczny zostanie dokonany przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy, zakończony podpisaniem protokołu odbioru 

technicznego, sporządzonym w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w ciągu 

7 dni od powiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu prac. Powiadomienie 

winno mieć formę pisemna bądź mailową (sumradio@ums.gov.pl). 

 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości 

……………. zł netto (słownie: …………… zł …./100) powiększone o należny 

podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie wystawienia faktury zgodnie z 

ofertą Wykonawcy z dnia ……………. r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie na podstawie faktury w 

terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.  

3. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

4. Należność z tytułu faktury będzie regulowana z konta Zamawiającego na konto 

Wykonawcy nr ……………………………………………….. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej 

dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług. 

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. 

6. Strony posiadają następujące numery identyfikacji podatkowej NIP: 

- Zamawiający 852-04-09-053 

  - Wykonawca …………….. 

7. 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). 

8. 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. 

9. 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 
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1. Osobą upoważnioną w imieniu Zamawiającego do nadzoru nad prawidłowością 

wykonywania umowy oraz odbioru technicznego jest Pan Eugeniusz Sobczak - 

Wydział Elektroniki i Łączności, tel. 91 44 03 484, kom. 609 693 722, e-mail: 

sumradio@ums.gov.pl  

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym w sprawie 

wykonania umowy jest …………………… 

3. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca mogą w toku wykonywania umowy 

wskazać inne osoby upoważnione do dokonywania czynności, o których mowa w 

ust. 1 i 2. Zmiana w tym zakresie nie będzie traktowana jako zmiana umowy. 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wymienione części, o których 

mowa w § 1 ust. 2. 

2. Okres gwarancji ustala się na 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu 

odbioru technicznego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

 

§ 7 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy - za każdy dzień 

opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy. 

b) 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy - za każdy dzień 

opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze bądź w okresie 

gwarancji lub rękojmi, liczony od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu 

usunięcia wad, 

c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego – Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w 

wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

3. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może: 

a) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin przeglądu technicznego i montażu z 

zachowaniem prawa do kary umownej, 

b) odstąpić od umowy i żądać kary umownej wskazanej w ust.1 lit. c) niniejszego 

paragrafu. 

4. W przypadku poniesienia szkody przekraczającej zastrzeżone kary umowne 

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

6. W razie 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 powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

mailto:sumradio@ums.gov.pl
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§ 8 

 

1.  Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane kwalifikacje i uprawnienia do 

wykonywania działalności w zakresie objętym umową i wykona przedmiot umowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami osobiście, w razie 

potrzeby współdziałając ze specjalistami posiadającymi stosowne kwalifikacje i 

uprawnienia. 

2. Wykonawca przy realizacji umowy może posługiwać się podwykonawcami pod 

warunkiem uzyskania na piśmie uprzedniej zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca zapewnia sprzęt, urządzenia i materiały techniczne do wykonania 

przedmiotu umowy we właściwym zakresie i na własny koszt (w szczególności 

oryginalnych części zamiennych) oraz robocizny, prac nurkowych i  dojazdów do 

miejsca posadowienia sondy. 

4. Zamawiający zapewnia asystę jednostek pływających w czasie prac demontażu i 

montażu sondy. 

5. Wykonawca przez cały okres umowny zobowiązany jest do posiadania 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzanej przez niego 

działalności. 

 

§ 9 

 

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 

 

mailto:iod@ums.gov.pl
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§ 10 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego. 

§ 11 

 

Spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygał będzie rzeczowo właściwy 

sąd powszechny w Szczecinie. 

§ 12 

 

Wszystkie zmiany i uzupełnienia w tekście niniejszej umowy mogą być dokonane 

jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 13 

 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla 

Zamawiającego i  jeden dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 


