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wzór 

UMOWA KPn ……/2020 

Nr sprawy: PO-II.2691.87.20, KPn-V.0420.6.5.20.EZ(4) 

zawarta w dniu …………..…2020 roku 

 

 

pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana  
Batorego 4, kod 70-207 Szczecin, reprezentowanym przez: 

…………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

a  

………………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Wykonawcę licencji 
Zamawiającemu, na korzystanie z zasobów bazy danych statków i armatorów 
(zwanych dalej: Zasobami) wraz z aktualizacjami, realizowanymi co trzy 
miesiące, na następujących polach eksploatacji: 

a. wprowadzenie do pamięci komputera; 
b. sporządzenie kopii zapasowej, 
c. trwałe lub czasowe kopiowanie danych z Zasobu, 

 
2. Zakres licencji udzielonej na korzystanie z Zasobów obejmuje: 

a. Urząd Morski w Szczecinie; 
b. minimum pięciu użytkowników równocześnie korzystających z bazy 

danych statków i armatorów, po stronie Zamawiającego; 
c. Okres od dnia 01.06.2020 r. do dnia 31.05.2022 r. 

 

    § 2 

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 
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§ 3 

1. W celu umożliwienia korzystania z zasobów Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu: 
 

a) pierwszy nośnik DVD z bazą danych do dnia 01.06.2020 r. 
 
b) nośnik DVD z kolejnymi aktualizacjami danych Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu, cyklicznie, co trzy miesiące, począwszy od dnia  
01.06.2020  r. 

 
2. Zamawiający nabywa prawo korzystania z Zasobu. Nabycie prawa  

nie oznacza przeniesienia majątkowego prawa autorskiego do Zasobu. 
 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT,  
nr NIP ……………… 

2. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej 
dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT stosownie do zapisów 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020  
poz. 106 t.j. .z późn. zm.). 

 
§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie brutto wraz z 
należnym podatkiem VAT w wysokości …………….. PLN (słownie:……..00/100)  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne jednorazowo na podstawie 
wystawionej faktury VAT.  

3. Podstawą wystawienia faktury będzie przekazanie Zamawiającemu pierwszego 
nośnika DVD z bazą danych statków i armatorów. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie 
koszty związane z realizacją umowy i zamówień wchodzących w jej skład. 

5. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 30 dni od doręczenia 
Zamawiającemu faktury. 

6. Za datę zapłaty należności uważa się datę wykonania przelewu bankowego 
przez Zamawiającego. 

7. W przypadku rozwiązania umowy przed upływem dwuletniego terminu – 
Wykonawca dokona zwrotu wynagrodzenia w części proporcjonalnej  
do niewykorzystanego czasu Licencji. 

8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na 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). 
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9. Strony uzgadniają, że płatności dokonywane będą na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany 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 na fakturze, płatność 
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w Wykazie. 

10.  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.  

 

§ 6 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe działanie 
Zasobu. 
 

2. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie usuwać wszelkie usterki, które 
uniemożliwiają korzystanie z Zasobu albo ograniczają możliwości jego 
wykorzystania zgodnie z opisem i instrukcją obsługi. 

 
3. Gwarancja zostaje udzielona na czas obowiązywania licencji.  

 
4. W okresie objętym gwarancją Zamawiający korzysta z: 

a) podstawowej pomocy technicznej świadczonej w postaci konsultacji 
zdalnej (adres e-mail: ....................) albo przez telefon (numer 
kontaktowy ....................); 

b) rozszerzonej pomocy technicznej realizowanej przez informatyków 
zatrudnionych przez Wykonawcę. 

 

§ 7 

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że posiada majątkowe prawa autorskie  
do korzystania z zasobów bazy danych o statkach na potrzeby Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że korzystanie z Zasobów na podstawie niniejszej 
umowy nie narusza żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich,  
a zwłaszcza nie wymaga uzyskiwania jakiegokolwiek zezwolenia od osoby 
trzeciej. 

3. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 
przedmiotu umowy, w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające  
z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej do przedmiotu 
umowy, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe 
oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku 
z wprowadzeniem przedmiotu do obrotu. 

4. Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich 
wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej,  
w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw  
z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe pozostające w związku  
z wprowadzeniem przedmiotu umowy do obrotu. 
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5. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że obowiązki wynikające z niniejszej 
umowy wykona ze starannością, jakiej można oczekiwać od podmiotu 
profesjonalnego. 

 

§ 8 

Uprawnionymi do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy  
oraz do podpisania protokołu odbioru końcowego są:  

ze strony Zamawiającego: 

………………………………… 

 

ze strony Wykonawcy: 

………………………………… 

Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty nie wymaga zmiany do Umowy,  
a jedynie powiadomienia drugiej strony. 
 

§ 9 

1. Zamawiający zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania 
osobom trzecim informacji o przedsiębiorstwie Wykonawcy (w tym informacji  
o klientach) nie ujawnionych w złożonej przez Wykonawcę jawnej ofercie lub 
innych dokumentach, na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04.1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2019 poz. 1010  tj. z późn. zm.), 
o ile informacje takie nie są powszechnie znane lub Zamawiający nie uzyskał 
uprzednio pisemnej zgody Wykonawcy na ich ujawnienie. 

 
2. Zamawiający zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji 

dotyczących funkcjonowania jednostki organizacyjnej Wykonawcy 
(w szczególności struktury i majątku), jakie uzyska w toku wykonywania 
niniejszej umowy. 

 
3. Zakaz udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 1, 2 i 4 niniejszego 

paragrafu, nie obejmuje przypadków, w których Strony zobowiązane  
są do udostępnienia tych informacji na podstawie: 

 
a) bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących 

ujawniania informacji publicznej; 
b) decyzji, orzeczeń i zarządzeń odpowiednich władz, sądów, itp.; 
c) a także udostępnienia tych informacji organom i podmiotom 

kontrolującym, audytorom, kancelariom prawnym oraz innym 
podmiotom w przypadku gdy udostępnienie danej informacji zmierza  
do ochrony interesów jednej ze Stron. 

 
4. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania tajemnicy warunków 

umowy i nie ujawniania jej postanowień osobom trzecim, zarówno w okresie 
obowiązywania umowy, jak i po jej realizacji lub ustaniu, bez uprzedniej zgody 
drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej. 
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5. Przekazane dane nie mogą być przetwarzane, wykorzystywane oraz 

rozpowszechniane w jakimkolwiek innym celu niż realizacja niniejszej umowy. 
 

§ 10 

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 
Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne: 

 
a) w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, gdy Zamawiający 

odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca, 
b) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki  

w wykonaniu przedmiotu umowy w sposób określony w § 3 ust. 1 
 

2. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar 
umownych lub powstała w wyniku zdarzeń, za które nie przewidziano kar 
umownych, stronom przysługuje odpowiednio: prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego lub odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 
 

4. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w następujących 
przypadkach w terminie 30 dni od dowiedzenia się o ich zaistnieniu: 

a. złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, jeśli w ocenie 
Zamawiającego okoliczności złożenia tego wniosku wskazują na 
znaczne ryzyko niewykonania lub nienależytego Wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę 

b. po stronie Wykonawcy wystąpił brak zdolności do czynności prawnych 
uniemożliwiający lub znacznie utrudniający realizację przedmiotu 
umowy. 
 

§ 11 
 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  
 

§ 12 
 

Strony umowy ustalają, iż wszystkie ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy 
poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu  
w Szczecinie. 

§ 13 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
 

§ 14 
 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem:  
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1) dla Wykonawcy – 1 egz. 
2) dla Zamawiającego –2 egz. 
 
Załączniki, stanowiące integralną część umowy: 

1. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy – Załącznik Nr 1 
 
 

 

Zamawiający:            Wykonawca: 

 

 

    


