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                                                                               Za łą c zn i k  N r  4   
                                           UM OWA  
                                          dot. postępowania  nr PO-II.2691.152.20 

zawarta w dniu ………………..…… 2020 r. 
 

pomiędzy Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą:  
Pl. 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  

…………………………………………………………………………………………………….  

z siedzibą: ………………………………  
 
(NIP ……………………………., REGON ……………………………………….), 
 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 
 
o wykonanie kontroli okresowych oraz serwisu i czyszczenia urządzeń służących 
ochronie środowiska, o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem umowy jest kontrola okresowa oraz serwis i czyszczenie urządzeń 
służących ochronie środowiska. 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 
1) przeprowadzenie kontroli okresowych urządzeń służących ochronie środowiska 

(układu podczyszczania ścieków); 
2) przeprowadzenie przeglądów eksploatacyjnych separatorów substancji 

ropopochodnych oraz osadników piasku; 
3) przeprowadzenie analiz laboratoryjnych składu odprowadzanych wód opadowych – 

w zakresie zawiesiny ogólnej oraz na zawartość substancji ropopochodnych z 
pobranych (przez Wykonawcę) próbek ze studzienek rewizyjnych separatorów; 

4) oczyszczenia urządzeń podczyszczeniowych wraz z unieszkodliwieniem odpadów; 
3. Przedmiot umowy podzielono na trzy lokalizacje: 

1) Lokalizacja 1 – Darłowo, nabrzeże Parkowe (po północnej stronie nabrzeża 
Skarpowego): 3 separatory substancji ropopochodnych z sekcjami lamelowymi – 
PSW Lamela 10/100, produkcji ECOL-UNIKON, Gdańsk; studnie z osadnikiem 
żelbetowym szczelnym o pojemności 3,0 m3. 

2) lokalizacja 2 – Darłowo, nabrzeże Skarpowe: Separator substancji 
ropopochodnych z sekcjami lamelowymi – PSW Lamela 10/100, produkcji ECOL-
UNIKON, Gdańsk; studnie z osadnikiem żelbetowym szczelnym o pojemności 3,0 
m3. 

3) Lokalizacja 3 – Sarbinowo – opaska brzegowa: Separator substancji 
ropopochodnych z sekcjami lamelowymi – PSW Lamela 15/150, produkcji ECOL-
UNIKON, Gdańsk; osadnik OS do zatrzymywania  zawiesiny z wód deszczowych, 
pojemności nominalnej 1,5 m3. 

Plany sytuacyjne lokalizacji urządzeń podczyszczeniowych w porcie morskim w 
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Darłowie oraz na pasie technicznym w Sarbinowie – zawarto w załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy. 

4. Ustalenia dotyczące wykonania kontroli okresowych: 
1) kontrole okresowe 1 – roczne wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  ( t.j. 
Dz.U.2020 r. poz. 1219 z późn. zm.); 

2) protokół z kontroli okresowej należy dostarczyć w pisemnych egzemplarzach, 
oddzielnie dla każdego zespołu urządzeń; w protokole z kontroli należy 
jednocześnie określić stan techniczny urządzeń oraz warunki dalszego użytkowania; 
w przypadku konieczności wykonania prac remontowych / konserwacyjnych 
opracowanie ma zawierać zapisy określające przedmiot i zakres tych prac oraz 
zalecone terminy wykonania; 

3) Wykonawca dołączy do protokołów z kontroli okresowej kserokopię uprawnień 
budowlanych oraz aktualne zaświadczenie osoby wykonującej kontrolę o wpisie na 
listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

5. Ustalenia dotyczące przeprowadzenia przeglądów  eksploatacyjnych separatorów 
substancji ropopochodnych oraz osadników piasku: 

1) przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających należy wykonać 2 (dwa) razy 
do roku; wymogi wykonania przeglądów eksploatacyjnych oraz ich częstotliwość 
określa §17 ust. 1 oraz ust. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej I 
Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1311), a także pozwolenie wodnoprawne; 

2) z przeprowadzonych przeglądów eksploatacyjnych urządzeń podczyszczających 
kanalizacji deszczowej należy sporządzić odrębny dla każdego urządzenia – 
protokół z przeglądu oraz wyniki przeglądu odnotować w książce eksploatacji; 

6. Ustalenia dotyczące przeprowadzenia badań laboratoryjnych składu 
odprowadzanych wód opadowych – w zakresie zawiesiny ogólnej oraz na zawartość 
substancji ropopochodnych  wraz z pobraniem próbek ze studzienek rewizyjnych 
separatorów: 

1) Wykonawca pobierze oraz dostarczy do analizy laboratoryjnej próbki z 
odprowadzanych wód opadowych (pobierane ze studzienek rewizyjnych 
separatorów); 

2) analizy należy wykonać 1 (jeden) raz w roku w zakresie oznaczenia substancji 
ropopochodnych i zawiesiny ogólnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzeniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych  
( Dz.U. z 2019 r. poz. 1311); 

3) z przeprowadzonych badań laboratoryjnych pobranych próbek należy przedłożyć 
sprawozdania odrębne dla każdego zespołu urządzeń. 

7. Ustalenia dotyczące oczyszczenia urządzeń podczyszczeniowych wraz z 
unieszkodliwieniem odpadów; 

1) do wykonania usług czyszczenia separatorów i odbioru substancji do utylizacji 
należy posiadać stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
zbierania i transportu odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (t.j. Dz.U. 2020  r. poz. 797  z późn. zm.); 

2) zamówienie dotyczy dwukrotnego w okresie objętym zamówieniem czyszczenia 
separatorów i osadników; zakres obowiązków Wykonawcy dla każdego z dwóch 
czyszczeń przedstawia się następująco: 
a) usunięcie zawartości osadnika, 
b) usunięcie zgromadzonych w separatorze związków ropopochodnych, osadu i 

wody, 
c) wyjęcie pakietów lamelowych i ich oczyszczenie, 
d) ewentualnie wykonanie innych prac konserwatorskich, niezbędnych dla 

prawidłowego działania separatora, 
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e) po oczyszczeniu komór i ponownym zamontowaniu pakietów lamelowych, należy 
napełnić separator wodą, aż do przelewu na wylocie, 

f) transport odpadów do neutralizacji, 
g) unieszkodliwienie odebranych odpadów potwierdzone uzyskaniem odpowiednich 

dokumentów; 
3) jako poświadczenie wykonania usługi czyszczenia układu podczyszczeniowego 

wraz z unieszkodliwieniem odpadów dopuszcza się do dnia 31.12.2020 r. 
sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że 
prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów 
komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady 
wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w 
tej formie. Zgodnie z artykułem 42 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji  kryzysowych  
(Dz.U. z 2020 r. poz.374) – dalej u. COVID-19 wprowadzono do art. 236a ustawy z 
dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz.701). 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe 
wykonanie przedmiotu umowy oraz za jego zgodność z obowiązującymi przepisami w 
Polsce. 

9. Wykonawca zapewni w pełni wykwalifikowany personel przy realizacji przedmiotu umowy. 

§ 2 

Termin wykonania 

    Przegląd będzie wykonywany przez Wykonawcę po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu 
terminu z osobą wskazaną w umowie do bezpośredniego kontaktu - w terminie do trzech dni od 
podpisania umowy dla pierwszego terminu i z dwutygodniowym wyprzedzeniem dla drugiego 
terminu:  

 2020 r. -  termin wykonania prac do 30 września 

 2020 r. -  termin wykonania prac do 30 listopada 

 
     Strony ustalają następujące terminy realizacji poszczególnych składowych przedmiotu    
zamówienia dla każdego z zadań: 

1) kontrole okresowe urządzeń służących ochronie środowiska – pierwszy termin 
wykonania prac (zakończenie do 30 września 2020 r); drugi termin wykonania prac 
(zakończenie do 30 listopada 2020 r.); 

2) przeglądy eksploatacyjne separatorów substancji ropopochodnych oraz osadników 
piasku – pierwszy termin wykonania prac (zakończenie do 30 września 2020 r.); drugi 
termin wykonania prac (zakończenie do 30 listopada 2020 r.); 

3) analizy laboratoryjne składu odprowadzanych wód opadowych – w zakresie zawiesiny 
ogólnej oraz na zawartość substancji ropopochodnych z pobranych przez 
(Wykonawcę) próbek ze studzienek rewizyjnych separatorów – pierwszy termin 
wykonania prac (zakończenie do 30 września 2020 r.); drugi termin wykonania prac 
(zakończenie do 30 listopada 2020 r.); 

4) oczyszczenie urządzeń podczyszczeniowych wraz z unieszkodliwieniem odpadów – 
pierwszy termin wykonania prac (zakończenie do 30 września 2020 r.); drugi termin 
wykonania prac (zakończenie do 30 listopada 2020 r.).  

§ 3 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
 

1. Wynagrodzenie za wykonaną usługę wraz z wszelkimi niezbędnymi materiałami, 
dojazdem i innymi niezbędnymi kosztami ustala się na kwotę……………netto, 
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……………..brutto (słownie brutto:…………………..) – z tego za czyszczenie okresowe 
urządzeń podczyszczających kwota netto ……….+ podatek Vat 8%, tj. brutto 
………………., oraz za wykonanie kontroli okresowych, przeglądów eksploatacyjnych i 
analizy laboratoryjnej ścieków kwota netto ………. + podatek Vat 23%; tj. brutto 
……………….  . 
 
W tym: 
A. zadanie 1 (kontrole okresowe urządzeń służących ochronie środowiska): 
a) (Darłowo, nabrzeże Parkowe – 3 urządzenia) – z pierwszym terminem wykonania 
prac: do 30 września 2020 r.: netto……+ podatek VAT 23% = 
brutto…….(słownie:………….)  oraz z drugim terminem wykonania prac: do 30 listopada 
2020 r.: netto……..+ podatek VAT  23%  = brutto…..(słownie:………) 
b) (Darłowo, nabrzeże Skarpowe) – z pierwszym terminem wykonania prac: do 30 
września 2020 r.: netto……..+ podatek VAT 23 % =brutto…….(słownie………….) oraz z 
drugim terminem wykonania prac: do 30 listopada 2020 r.: netto……+ podatek VAT 
23% = brutto…….(słownie:………..) 
c) (Sarbinowo) – z pierwszym terminem wykonania prac: do 30 września 2020 r.: 
netto……+ podatek VAT 23 % =brutto………( słownie……) oraz z drugim terminem 
wykonania prac: do 30 listopada 2020 r.: netto………+ podatek VAT 23% = 
brutto…..(słownie………..) 
 
B. zadanie 2 (przeglądy eksploatacyjne separatorów substancji ropopochodnych oraz 
osadników piasku):                                                                                                            
a) (Darłowo, nabrzeże Parkowe – 3 urządzenia) – z pierwszym terminem wykonania 
prac: do 30 września 2020 r.: netto……+ podatek VAT 23%……= 
brutto…..(słownie:………) oraz z drugim terminem wykonania prac: do 30 listopada 
2020 r.: netto………+ podatek VAT 23% = brutto….(słownie…..) 
b) (Darłowo, nabrzeże Skarpowe) – z pierwszym terminem wykonania prac: do 30 
września 2020 r.: netto……..+ podatek VAT 23%………=brutto…….( słownie:……….) 
oraz z drugim terminem wykonania prac: do 30 listopada 2020 r.: netto……+ podatek 
VAT 23% = brutto……..(słownie:……………..) 
c) (Sarbinowo) – z pierwszym terminem wykonania prac: do 30 września 2020 r.: 
netto……..+ podatek VAT 23%………=brutto…….( słownie:……….) oraz z drugim 
terminem wykonania prac: do 30 listopada 2020 r.: netto………+ podatek VAT 23% = 
brutto………(słownie……….) 
  
C. zadanie 3 (analizy laboratoryjne składu odprowadzanych wód opadowych – w 
zakresie zawiesiny ogólnej oraz na zawartość substancji ropopochodnych z pobranych 
przez Wykonawcę próbek ze studzienek rewizyjnych separatorów):                                                                                                                 
 a) (Darłowo, nabrzeże Parkowe – 3 urządzenia) – z pierwszym terminem wykonania 
prac: do 30 września 2020 r.: netto……+ podatek VAT 23%……..= 
brutto…….(słownie:………….) oraz z drugim terminem wykonania prac: do 30 listopada 
2020 r.: netto…….+ podatek VAT 23% = brutto…..(słownie……) 
b) (Darłowo, nabrzeże Skarpowe) – z pierwszym terminem wykonania prac: do 30 
września 2020 r.: netto……..+ podatek VAT 23%………=brutto…….( słownie:……….) 
oraz z drugim terminem wykonania prac: do 30 listopada 2020 r.: netto…..+ podatek 
VAT 23% = brutto……(słownie…..) 
c) (Sarbinowo) – z pierwszym terminem wykonania prac: do 30 września 2020 r.: 
netto……+ podatek VAT 23%……=brutto………( słownie……) oraz z drugim terminem 
wykonania prac: do 30 listopada 2020 r.: netto....….+ podatek VAT 23% = 
brutto…….(słownie…….) 
 
D.  zadanie 4  (oczyszczenie urządzeń podczyszczeniowych wraz z unieszkodliwieniem 
odpadów): 
a) (Darłowo, nabrzeże Parkowe – 3 urządzenia) – z pierwszym terminem wykonania 
prac: do 30 września 2020 r.: netto……+ podatek VAT 8%……..= brutto……. 
(słownie:………….) oraz z drugim terminem wykonania prac: do 30 listopada 2020 r.: 
netto……..+ podatek VAT 8 % = brutto……. (słownie……) 
b) (Darłowo, nabrzeże Skarpowe) – z pierwszym terminem wykonania prac: do 30 
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września 2020 r.: netto……..+ podatek VAT 8%………= brutto…….( słownie:……….) 
oraz z drugim terminem wykonania prac: do 30 listopada 2020 r.: netto ……+ podatek 
VAT 8% = brutto …… (słownie……) 
c) (Sarbinowo) – z pierwszym terminem wykonania prac: do 30 września 2020 r.: 
netto……+ podatek VAT 8%……= brutto………( słownie……) oraz z drugim terminem 
wykonania prac: do 30 listopada 2020 r.: netto……+ podatek VAT 8% = 
brutto….(słownie…..). 
 

2. Zapłata za wykonanie usługi odbywać się będzie na podstawie faktury częściowej oraz 
faktury końcowej, wystawionych po dostarczeniu protokołów potwierdzających 
wykonanie usług oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych zgodnie z przepisami 
o ochronie środowiska, zgodnie z terminami określonymi w § 2 niniejszej umowy. 

3. Należność za wykonanie usługi nastąpi przelewem z rachunku Zamawiającego, w 
terminie 21 dni licząc od daty otrzymania faktury wraz z wszystkimi wymaganymi 
dokumentami. 

4. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisanie przez 
Zamawiającego protokołu przyjęcia prac (bez stwierdzonych wad) i kompletnej 
dokumentacji związanej z prawidłowym wykonaniem usług objętych przedmiotem 
niniejszej umowy, określonej niniejszą umową i właściwymi przepisami.  

5. Wykonawca wystawi fakturę na adres: Urząd Morski w Szczecinie, Plac Stefana 
Batorego 4, 70-207 Szczecin, NIP: 852-04-09-053. 

6. W przypadku błędnie wystawionej faktury termin płatności liczony będzie od daty 
otrzymania faktury korygującej. 

7. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 
 

 

§ 4 

Zwłoka i kary umowne 
 

     
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
1) w przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy lub nieterminowego 

usunięcia wad - w stosunku do każdego z terminów określonych niniejszą umową - w 
wysokości 1% wynagrodzenia brutto ustalonego za wykonanie poszczególnego 
zadania, określonego w §3 ust. 1 lit. A-D, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

2) w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto za wykonanie całego przedmiotu 
niniejszej umowy - w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z powodu 
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% łącznego 
wynagrodzenia brutto za wykonanie całego przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego ponad kwotę kar umownych na 
zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 
 

§ 5 

Odstąpienie od umowy 
 

 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
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umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy w trybie 
natychmiastowym za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o okolicznościach  uzasadniających odstąpienie jeżeli: 

a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem prac objętych umową w 
wymiarze przekraczającym 7 dni,   

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy 
w wymiarze ponad 7 dni i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez 
Zamawiającego nie przystępuje do wykonania swoich obowiązków, 

c) Wykonawca powierza wykonanie prac podwykonawcom bez zgody Zamawiającego, 
d) w innych przypadkach określonych ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

zawierać uzasadnienie. 
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane 

listem poleconym lub bezpośrednio Wykonawcy. 
 

§ 6 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji niniejszej umowy jest 
p. Grzegorz Żukowski – Starszy Administrator Zespołu ds. Techniczno-Remontowych,  

      tel.59 8474 205, mail: gzukowski@ums.gov.pl 
2. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktowania się z Zamawiającym w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy jest ……………………………. 
 

§ 7 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy ze szczególną starannością 
wynikającą z zawodowego charakteru świadczenia usług z uwzględnieniem najlepszej 
wiedzy, standardów i zasad obowiązujących przy tego typu usługach. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, a także niezbędną wiedzę, 
doświadczenie, potencjał techniczny i ekonomiczny oraz osoby zdolne do wykonania 
przedmiotu umowy, jak również znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie 
niniejszej umowy. 

3. Wykonawca wykona prace stanowiące przedmiot umowy własnymi siłami. 
4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy  realizacji przedmiotu umowy. 
5. Podjęcie wykonywania czynności przez danego podwykonawcę wymaga uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 
6. Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiającego za działania bądź zaniechania 

podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracowników oraz podmioty działające na jego rzecz 
jak za własne działania lub zaniechania. 

 

                                                                             § 8 

 

1. Zakres prac objęty umową będzie wykonywany zgodnie z normami i zasadami wynikającymi 
z powszechnie  obowiązujących przy tego rodzaju pracach profesjonalnych standardów 
oraz przy zachowaniu najwyższej staranności, przestrzeganiu przepisów prawa ochrony 
środowiska, prawa budowlanego, ochrony p.poż. a także zgodnie z obowiązującymi 
normami z zakresu warunków bezpieczeństwa. 

2. Do prowadzenia prac wynikających z umowy Wykonawca zatrudni odpowiednią liczbę 
pracowników o kwalifikacjach zabezpieczających właściwą realizację zadań. 

 

 

mailto:gzukowski@ums.gov.pl
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 § 9 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważną polisę ubezpieczeniową od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na okres trwania prac 
związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 
100 000 zł. 

2. W przypadku nieobjęcia polisą ubezpieczeniową całego okresu trwania niniejszej umowy 
Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu nową polisę w zakresie określonym w 
ust. 1 najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczeniowej pod 
rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto za 
wykonanie całości przedmiotu umowy.  

 

                                                                  § 10 

Wykonawca będący podatnikiem VAT 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: 
 wadliwym wystawieniem faktury VAT, 
 brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego za 

wykonane usługi, 
 różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 

 
 

                                                                        § 11 

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: 

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 
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§ 12 

Postanowienia końcowe 
 

 
 

1. Zmiany treści umowy dokonywane są pisemnym aneksem pod rygorem nieważności i 
wymagają obopólnej zgody Stron. 

2. W wypadkach nieobjętych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy podlegać będą 
rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Szczecinie. 

4. Zamawiający na prośbę Wykonawcy udostępni skany dokumentacji technicznej urządzeń 
podczyszczających wymienionych w § 1 pkt. 3 niniejszej umowy. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

6. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 
 

1) Plany sytuacyjne lokalizacji urządzeń podczyszczeniowych w porcie morskim w Darłowie    
nabrzeże Parkowe i nabrzeże Skarpowe) oraz na pasie technicznym w Sarbinowie . 

     2) Oferta cenowa wykonawcy. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                  ZAMAWIAJĄCY                      WYKONAWCA 

 


