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WZÓR UMOWY 
       
                         
 
 

             
zawarta  w  Szczecinie w dniu ……….. ……………   roku  pomiędzy:  
 
 
Skarbem  Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego  w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 
Szczecin, NIP: 852-04-09-053, REGON: 000145017, reprezentowanym przez: 
 
Wojciecha Zdanowicza - Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, 
 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
 
a  
  
reprezentowanym przez :  
 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 

§ 1 
 
1. Zamawiający zleca  „Opracowanie dokumentacji technicznej  na wymianę 2 dźwigów osobowych 

(wind) w budynku Czerwonego Ratusza, 70-207 Szczecin, ul. Plac Stefana Batorego 4” – budynek 
ujęty w rejestrze zabytków województwa zachodniopomorskiego pod pozycją nr A-825, zwanej dalej 
przedmiotem umowy. 

2. Opracowanie dokumentacji technicznej powinno zawierać wymianę dwóch  wind osobowych na 
windy osobowe bez maszynowni pracujące na poziomie 6 kondygnacji wyposażone w alfabet 
Braiille’a  oraz kontrolę dostępu  wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz ewentualnego 
pozwolenia na budowę. 

3. Zakres prac objętych dokumentacją projektową: 

 2 dźwigi osobowe przeznaczone do transportu osób i towaru: 

 sześć  przystanków – dźwig nr 1- napęd w nadszybiu, 

 sześć przystanków – dźwig nr 2 -  napęd w nadszybiu, 

 dla dwóch wind: piwnica budynku (-1) + parter budynku oraz 4 piętra, 

 strefowanie, 

 udźwig – 600 - 680 kg - 8-9 osób, 

 zasilanie – prąd trójfazowy, 

 parametry techniczne dźwigów, wymiary kabin – zgodnie z wyliczeniami dostawcy obliczonymi 
na podstawie danych technicznych szybów i oczekiwań Zamawiającego, 

 wnętrze kabin – stal nierdzewna szczotkowana,  

 podłoga – guma Ouartz Grey  lub antypoślizgowa, trudnościeralna typu: CPV, 

 elementy w kabinie: lustro na ścianie tylnej, poręcz okrągła stalowa ze stali nierdzewnej, 

 listwy przypodłogowe – stal nierdzewna szczotkowana, 

 drzwi przystankowe – automatyczne, dwupanelowe, teleskopowe , 

 materiał na drzwi – stal nierdzewna szczotkowana, 

 materiał progu – wykonany z profilu stalowego z aluminiową nakładką wierzchnią, 

 drzwi przystankowe – z ramą, 

 materiał na drzwi – stal nierdzewna szczotkowana, 

 materiał progu – wykonany z profilu stalowego z aluminiową nakładką wierzchnią, 

 hamowanie kabin – rezystorem, 

 kaseta dyspozycji - w kolumnie, na pełną wysokość kabiny ze stali nierdzewnej, 

 kaseta wezwań - ze stali nierdzewnej, 

 piętrowskazywacz - w kabinie LCD i na każdym przystanku LCD, 
- przyciski w panelu dyspozycji oznaczone pismem Braille´a, 
-  interkom (kabina – maszynownia dźwigów), 
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- układ łączności z kabiny z tel. alarmowym (w oparciu o telefonię GSM), 
- nie wymaga się doprowadzania dedykowanej linii telefonicznej, 
- alarm, wentylator automatyczny, awaryjne oświetlenie, 
- sygnalizacja przeciążenia, 
- przycisk ponownego otwarcia drzwi, 
- przycisk przyspieszonego zamykania drzwi, 
- kurtyna świetlna w drzwiach kabinowych, 
- informacja głosowa o przystankach, 
- kontrola dostępu do poszczególnych przystanków na podstawie systemu 
  kontroli kart dostępu 
- automatyczny system ewakuacji pasażerów UPS, zjazd awaryjny w przypadku 

               zaniku napięcia na najbliższy przystanek z otwarciem drzwi, 

  system „Stand-By” sygnalizacji, napędu drzwi i oświetlenia w kabinie, 

 dźwigi winny  spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa, 
wprowadzającego  w życie Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 95/16/WE  i oznaczone 
znakiem CE, 

 przebudowa 2 szt. maszynowni na ostatnie przystanki windy na IV piętrze przedmiotowego 
budynku, 

 uzyskanie w imieniu Zamawiającego uzgodnienia dokumentacji projektowej z Miejskim 
Konserwatorem Zabytków, 

 uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę, 

 opracowanie kosztorysu inwestorskiego w 1 egz., 

 opracowanie Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót, 

 przekazanie kompletnego opracowania w formie papierowej oraz w formatach elektronicznych  
PDF, DWG, DOC  i ATH.  

 
4. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 

zawartym  w zapytaniu ofertowym oraz z przyjętą ofertą cenową Wykonawcy stanowiącą załącznik 
nr 1  do niniejszej umowy. 
 

§ 2 
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: do 26 lutego 2021 roku. 
2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie odbioru przedmiotu umowy nie później niż 5 dni 

przed datą odbioru. 
§ 3 

1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do prowadzenia nadzoru nad wykonywaniem 
przedmiotu umowy jest:  
Mirosław Wojciech Kozik, tel. 91 4403 466 mail: wkozik@ums.gov.pl, Stanisław Sobański, tel. 91 44 
03 271, mail: ssobanski@ums.gov.pl. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach dotyczących wykonywania przedmiotu umowy jest: 
3. Zmiana przez Stronę osób wymienionych w ust. 1 – 2 wymaga poinformowania  na piśmie drugiej 

Strony i nie będzie traktowana jako zmiana umowy. 
 

§ 4 
1. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy danych niezbędnych  

do opracowania dokumentacji wymienionej w § 1 pkt. 1 na podstawie pisemnego zgłoszenia 
Wykonawcy potrzeby uzyskania określonych informacji. 

2. Zamawiający zobowiązuje się konsultować z Wykonawcą zakres przekazanych danych  
i na pisemne żądanie Wykonawcy uzupełnić potrzebne informacje, w przypadku gdy ich zakres lub 
kompletność jest niewystarczająca do sporządzenia dokumentacji w sposób prawidłowy. 

§ 5 
Zamawiający posiada i udostępni inwentaryzację budowlaną przedmiotowego budynku w pliku dwg.  
 

§ 6 
1. Wysokość ryczałtowego wynagrodzenia umownego przysługującego Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy, Strony ustalają w wysokości …………….. zł netto  (słownie złotych: 
……………………………………………….). 

2. Po doliczeniu podatku VAT według stawki …. % wynagrodzenie za wykonanie  przedmiotu umowy 
wyniesie odpowiednio: …………….. zł brutto (słownie złotych: 
……………………………………………….). 

mailto:wkozik@ums.gov.pl
mailto:ssobanski@ums.gov.pl
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3. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie przekazanie kompletnej 
dokumentacji określonej w § 1  umowy wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę, 
potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego.  

4. Należność z tytułu wykonania przedmiotu umowy zostanie uregulowana przelewem                    
z konta Zamawiającego  w terminie 21 dni, licząc od daty doręczenia faktury.  

5. Za dzień zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. 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). 

7. Strony uzgadniają, że płatność dokonana zostanie 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. 

8. Płatność 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. 

 
§ 7 

1. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. 
2. Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT – numer identyfikacji podatkowej 

 NIP:852-04-09-053. 
3. 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 za wykonanie 

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

§ 8 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, wskutek okoliczności za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 6 ust. 2 

b) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 6 ust. 2, za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy wskutek 
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w § 6 ust. 2. 

3. W przypadku,  gdy  wyrządzona   szkoda   przekracza  wysokość  kar  umownych  lub powstała                 
w  wyniku  zdarzeń,  za  które  nie  przewidziano  kar  umownych,  stronom przysługują  roszczenia 
odszkodowawcze na zasadach ogólnych - odpowiednio prawo do: odszkodowania uzupełniającego 
lub odszkodowania pokrywającego całość szkody.  

 
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy za wykonanie umowy. 
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§ 9 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                     
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania odpowiedniej części umowy. 
 

§ 10 

Wszelkie dokumenty i dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią własność 
Zamawiającego i nie mogą one zostać udostępnione osobom trzecim bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. Naruszenie zakazu określonego wyżej uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary 
umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2 za każde 
stwierdzone naruszenie. W przypadku,  gdy  wyrządzona   szkoda   przekracza  wysokość  kar  
umownych, Zamawiającemu przysługuje  roszczenie odszkodowawcze na zasadach ogólnych,                    
tj. prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

§ 11 

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przenosi majątkowe prawa autorskie do wykonanych w  
ramach niniejszej umowy projektów na Zamawiającego, bez obowiązku zapłaty dodatkowego  
wynagrodzenia, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie: 
1) utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy – wytwarzanie określona techniką egzemplarzy 

dokumentacji projektowej, w tym techniką drukarską, reprograficzna, zapisu magnetycznego 
oraz  techniką cyfrową;   

2) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu,  
użyczenie lub najem oryginału albo kopii; 

3) rozpowszechnianie przedmiotu umowy w sposób inny niż określony w niniejszym ustępie pkt. 2 
– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, 
a także publiczne udostępnienie przedmiotu umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

4) korzystania na własny użytek; 
5) wielokrotnego udostępnienia i przekazywania osobom trzecim, a w szczególności                        

w celu złożenia oferty na wykonanie robót objętych dokumentacją będącą przedmiotem 
niniejszej umowy, 

6) Wykonawca wyraża zgodę na sporządzenie opracowania oraz na korzystanie                               
i rozporządzanie tym opracowaniem (prawo zależne) w takim samym zakresie                                      
i  w ramach umówionego wynagrodzenia, określonego w § 6 umowy.  

2. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzenia prawem wymienionym                                   
w ustępie poprzedzającym 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 oraz praw własności egzemplarzy następować będzie   
z chwilą przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, w ramach wynagrodzenia określonego                 
w  § 6 ust. 2 umowy. 
 

§ 12 

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: 
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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  
a) 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) Zleceniodawca powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt: iod@ums.gov.pl 
 

§ 13 
 

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie ma Kodeks 

Cywilny. 
§ 14 

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy, Strony podejmą się 
rozstrzygnąć polubownie. W braku możliwości polubownego rozwiązania sporów, będą one 
rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd  Powszechny w Szczecinie. 

§ 15 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
Wykonawca, a dwa Zamawiający. 

Integralną  część umowy stanowi:  

Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z dnia ……   2020 r.  

 

       ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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