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WZÓR UMOWY 
 
Zawarta w Szczecinie w dniu …………….. r. pomiędzy: 
 
Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, Pl. Stefana Batorego 
4, 70 – 207 Szczecin 
 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………………………………
…. 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
 
a   
 

………………………………………….z siedzibą w …………………. pod adresem: 

…………………………………… 

NIP……………………………. 

reprezentowanym przez : 

…………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 
 
  
         § 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:  
 

a) wyznaczenie miejsca odkładu urobku, 
b) wykonanie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia usuwania do morza urobku 

z pogłębiania dna na środowisko morskie wraz ze wskazaniem praktycznych 
działań mających na celu zmniejszenie ewentualnego niekorzystnego wpływu, dla 
zadania pod nazwą „Usuwanie do morza urobku pochodzącego z prac 
utrzymaniowych na torach: tor wodny Świnoujście - Szczecin km 0,0 - 18,00; 
wejściowy tor wodny do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu, tor podejściowy do 
Świnoujścia km 0,0 - 10,00, z uwzględnieniem wszystkich potencjalnych miejsc 
klapowania, oraz z uwzględnieniem potencjalnego oddziaływania na obszary sieci 
Natura 2000, 

c) złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie do morza urobku z 
pogłębiania dna wraz z załącznikami, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Budownictwa z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie trybu wydawania 
zezwoleń na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna oraz na zatapianie w 
morzu odpadów lub innych substancji (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 166) i uzyskanie 
zezwolenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. 

 
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, oraz zgodnie z wytycznymi i wskazaniami 
Zamawiającego.  
 

     § 2 
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: 180 dni od daty podpisania 

umowy. 
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    2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego 
przedmiotu umowy jest protokół odbioru, podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron, po dostarczeniu przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na 
usuwanie  do morza urobku z pogłębiania dna. 

   3. Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że przedmiot umowy ma wady, Zamawiający 
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na ich usunięcie, nie krótszy niż 7 dni 

4. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 2 stanowi podstawę do wystawienia faktury 
VAT. 

 
§ 3 

1. Przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do kontroli prac i dokonywania 
uzgodnień z Wykonawcą będzie Jacek Zawadzki: Tel: 91 4403454, 605885698, 
Email: jzawadzki@ums.gov.pl 

2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie…………………., e-mail:  
 

§ 4 
1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy, strony ustalają na kwotę  …………………zł netto (słownie 
złotych:…………………). Po doliczeniu podatku VAT w wysokości 23% 
wynagrodzenie umowne wyniesie ………………brutto (słownie złotych: 
………………………………..), określone na podstawie oferty cenowej Wykonawcy, z 
dnia …………………….r. stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje całkowity koszt wykonania 
przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy. 

 
§ 5 

1. Rozliczenie Wykonawcy z Zamawiającym nastąpi jedną fakturą końcową. 
Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu przez Wykonawcę prac 
objętych zamówieniem. 

2. Zamawiający jest obowiązany do zapłacenia Wykonawcy kwoty wynikającej z 
faktury końcowej w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia wraz z protokołem 
odbioru , o którym mowa w § 2 ust. 2.  

3. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia w ustalonym terminie, Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

 
§ 6 

1. Wykonawca oświadcza , że jest płatnikiem podatku VAT – NIP: ……………….. 
2. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej 

dokumentacji dla potrzeb podatku VAT. W szczególności Wykonawca zobowiązuje 
się do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji podatkowych) 
spowodowanych: 

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

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

 
§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu: 
a) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za 

które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, 
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b) zwłoki w wykonaniu  przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

c) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy – w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 
za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego 
na usunięcie wad.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 
przez każdą ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody 
przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych, żądanie odszkodowania przez 
każdą ze stron jest dopuszczalne na zasadach ogólnych. 

 
§ 8 

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 zażądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 9 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, w szczególności w przypadku: 

1) nienależytego wykonania postanowień umowy, 
2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającej 14 dni. 

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

 
§ 10 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości przedmiotu umowy, o 
którym mowa w § 1, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności w 
zakresie: 

a) utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy – wytwarzania egzemplarzy 
utworu wszelkimi i znanymi technikami w tym: poligraficznymi, 
elektronicznymi i cyfrowymi,  

b) wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu i dzierżawy oryginału lub kopii, 
c) wprowadzania do pamięci komputera oraz wykorzystania w Internecie oraz 

innej sieci komputerowej, 
d) rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób inny niż określony w 

niniejszym ustępie lit. b) i c) – publicznego odtworzenia, wystawiania, 
wyświetlania, nadawania i reemitowania oraz publicznego udostępnienia 
przedmiotu umowy, w taki sposób, aby każdy mógł zapoznać się z nim w 
miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

e) korzystania na własny użytek, 
f) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim,  
g) wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym. 
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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 przedmiotu umowy wykonanych i przekazanych Zamawiającemu. 

4. Przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz praw własności egzemplarzy 
następuje z chwilą odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystania autorskich praw osobistych ze 
szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację umowy. 

 
§ 11 

1. 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.  

2. 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. 

3. W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez Strony danych osobowych, 
Strony zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane 
informacje: 

1) 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, 

2) każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, którzy otrzymają dostęp 
do danych osobowych, w zakresie swoich obowiązków – zostaną zaznajomieni z 
niniejszą klauzulą, 

3) 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), 

4) Zamawiający powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt: 
iod@ums.gov.pl 

 
§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

§ 13 
Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle realizacji przedmiotu umowy strony 
podejmą się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego 
rozwiązania sporów będą one rozstrzygana przez właściwy rzeczowo Sad w 
Szczecinie. 
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§ 14 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 15 
Integralną część niniejszej umowy stanowi opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr1), 
oferta cenowa Wykonawcy (załącznik nr 2). 
 

§ 16 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do umowy  
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 
 

a) wyznaczenie miejsca odkładu urobku, 
b) wykonanie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia usuwania do morza urobku 

z pogłębiania dna na środowisko morskie wraz ze wskazaniem praktycznych działań 
mających na celu zmniejszenie ewentualnego niekorzystnego wpływu, dla zadania pod 
nazwą „Usuwanie do morza urobku pochodzącego z prac utrzymaniowych na torach: tor 
wodny Świnoujście - Szczecin km 0,0 - 18,00; wejściowy tor wodny do Portu Zewnętrznego 
w Świnoujściu, tor podejściowy do Świnoujścia km 0,0 - 10,00, 
z uwzględnieniem wszystkich potencjalnych miejsc klapowania, oraz z uwzględnieniem 
potencjalnego oddziaływania na obszary sieci Natura 2000, 

c) złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna 
wraz z załącznikami, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 
26 stycznia 2006 r. w sprawie trybu wydawania zezwoleń na usuwanie do morza urobku z 
pogłębiania dna oraz na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji (Dz. U. z 2006 
r. Nr 22, poz. 166) i uzyskanie zezwolenia Dyrektora Urzędu Morskiego 
w Szczecinie. 

 
Przed sporządzeniem raportu Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji 
Zamawiającego lokalizacji dwóch miejsc klapowania. Zamawiający z przedstawionych miejsc 
zatwierdzi jedną lokalizacje. 
 
Wyznaczone klapowisko będzie przeznaczone do odkładu urobku pochodzącego z dna 
podejściowego toru wodnego do Świnoujścia, wejściowego toru wodnego do Portu 
Zewnętrznego oraz toru wodnego Świnoujście - Szczecin odcinek km 00-18. 
Mapa z zaznaczonym zakresem robót czerpalnych stanowi załącznik do niniejszego zapytania. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia poboru i badań prób gruntu, które 
niezbędne będzie do uzyskania zezwolenia na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna, 
dokonywanego zgodnie z przepisami Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru 
Morza Bałtyckiego, sporządzonej w Helsinkach z dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz.U. 

z 2000 r. Nr 28, poz. 346). Przewidywana ilość urobku do odłożenia 500 000 m3. W zakres prac 

wchodzi: 
- wykonanie planu miejsc poboru próbek, 
- pobór próbek gruntu z obszaru przeznaczonego do pogłębiania, 
- badanie ww. próbek, 
- wyznaczenie potencjalnego miejsca klapowania  
 
Raport o oddziaływaniu na środowisko morskie powinien być zgodny z zapisami ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 
2018 r. poz. 2081, z późn. zm.). 
 
Wymogi dotyczące miejsc/a odkładu urobku w morzu (klapowiska): 
- lokalizacja na obszarze morza terytorialnego w odległości nie większej niż 10-15 km 

od punktu 0,0 km Toru Wodnego Świnoujście-Szczecin, 
 lokalizacja powinna być zgodna Projektem planu zagospodarowania przestrzennego 

morskich wód wewnętrznych - Port morski w Świnoujściu, 
- lokalizacja powinna wykluczać powrót rumowiska na wejście do portów i tory wejściowe, 
- wymagana pojemność klapowiska nie mniejsza niż 10.000 000 m3. 
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Okres wykonania prac 180 dni kalendarzowych od podpisania umowy. 
 
Wykaz przepisów związanych z prawidłową realizacją zamówienia: 

1) Ustawa z dnia 16 marca 1995r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 2000, z późn. zm.). 

2) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.). 

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 701, z późn. zm). 

4) Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie 
trybu wydawania zezwoleń na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna oraz 
na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 166). 

5) Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzona w 
Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 Nr 28, poz. 346). 

 
Uwagi: 
Zleceniodawca nie zapewnia środków transportu wodnego. Koszt transportu wodnego należy 
wkalkulować w cenę oferty. 
Plan miejsc poboru próbek, a także założenia wstępne Raportu o oddziaływaniu na środowisko 
morskie wynikające ze scopingu (ustalania jego zakresu) oraz projekt wersji końcowej Raportu 
o oddziaływaniu na środowisko morskie - powinny być uzgodnione 
z Urzędem Morskim w Szczecinie. 
 
Raport o oddziaływaniu na środowisko morskie wraz ze wszystkimi elementami składowymi 
musi być wykonany w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej edytowalnej na płycie 
CD/DVD. 
 


