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WZÓR 

Umowa nr  BONe.II.241.14.2.20 

PO-II.2691.165.20 

 

zawarta w Szczecinie w dniu ……..2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Dyrektorem 
Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,   

70 -207 Szczecin, reprezentowanym przez: 

Wojciecha Zdanowicza – Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,  

a  

firmą …………………………………………………………………………………………………, 
NIP: ………………, REGON: …………………, wpisaną do krajowego Rejestru Sądowego 
przez………..………………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną przez : 
…………………………………………. 
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  
w postępowaniu nr BONe.II.241.14.2.20, PO-II.2691.165.20 prowadzonym w trybie 
zapytania ofertowego Strony zawarły umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę:  

„Usługa dźwigowo - transportowa łodzi sondażowej Hydrograf-1”, zwana w dalszej 
części umowy – przedmiotem umowy. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z opisem przedmiotu umowy 
stanowiącym załącznik nr 1  i ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy.  

§ 2 

 

1. Umowa będzie zrealizowana w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia przez 
zamawiającego, lecz nie później niż do 30 listopada 2020 r. 

2. Zgłoszenie terminu realizacji umowy nastąpi telefonicznie oraz drogą mailową.  

 

§ 3 

 

1. Przedstawicielami Zamawiającego, upoważnionymi do prowadzenia nadzoru nad 
wykonywaniem przedmiotu umowy, są:  

a) Janusz Michalski – Kierownik Oddziału Technicznego Bazy Oznakowania 
Nawigacyjnego w Świnoujściu tel. 91 44 03 540, nr tel. kom 609 697 303. 

b) Jerzy Czajkowicz – st. Inspektor Oddziału Technicznego Bazy Oznakowania 
Nawigacyjnego w Świnoujściu, tel. 91 44 03 541, nr tel. kom 605 849 314. 

2. Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach dotyczących wykonywania przedmiotu 
umowy upoważniony jest: 

a) …………………………-  przedstawiciel Wykonawcy, tel. ………………… 
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§ 4 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać opłaconą polisę ubezpieczeniową  
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na 
kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł. Polisa musi obowiązywać przez cały okres 
realizacji umowy.  

 

§ 5 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
umowne w wysokości ………………………………zł (netto) + 23 %  podatku  VAT 
słownie:……........…………………………….…………………………  + 23 % podatku VAT. 

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT, będzie protokół odbioru,                         
stwierdzający wykonanie przedmiotu umowy bez uwag, podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli stron i sporządzony w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach. 

3. Należność z tytułu wykonania przedmiotu umowy zostanie uregulowana 
przelewem z konta Zamawiającego: NBP o/o Szczecin, na konto Wykonawcy 
w terminie 14 dni, licząc od dnia  doręczenia faktury. 

4. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 obejmuje wszystkie należności i koszty Wykonawcy 
związane i niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy w szczególności robociznę, 
transport oraz koszty materiałów i urządzeń.   

5. 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). 

6. 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. 

7. 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. 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 
2. Zamawiający jest płatnikiem 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). 
4. 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. 
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    § 7 

 

Wykonawca w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, zapewnia warunki zgodne        
z obowiązującymi przepisami bhp, ppoż.,ochrony środowiska i przepisami portowymi. 

 

      § 8 

 

Podczas realizacji przedmiotu umowy stosowany będzie - odbiór końcowy, obejmujący 
całkowicie zakończone prace  dokonany przez przedstawicieli Zamawiającego i osoby 
upoważnione ze strony Wykonawcy, zakończony podpisaniem protokołu  z odbioru przez 
upoważnionych przedstawicieli stron, 

 

  § 9 

 

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 § 5 ust. 1. 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości  0,5 % wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy przez 
którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający –  w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 
ust. 1,  

3. W sytuacjach, gdy kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie nie pokryją 
szkody lub gdy szkoda powstała w wyniku zdarzeń, za które nie przewidziano kar 
umownych, stronom przysługują roszczenia odszkodowawcze na zasadach ogólnych, 
określonych w Kodeksie cywilnym – odpowiednio prawo do odszkodowania 
uzupełniającego lub odszkodowania pokrywającego całość szkody. 

4. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia naliczonych kar umownych                                 
z   wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

 

§ 10 

 

1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w niezrealizowanej do czasu 
odstąpienia części umowy, w każdym z niżej opisanych przypadkach: 

a) pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy ponad 

7 dni i dalszego pozostawania w zwłoce pomimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego do usunięcia naruszeń w terminie 7 dni od daty wezwania, 

b) Wykonawca nie rozpoczął prac bez istotnej przyczyny albo nie podjął ich                    

w terminie 5 dni od dodatkowego wezwania złożonego na piśmie przez 

Zamawiającego lub przerwał z własnej inicjatywy realizację przedmiotu umowy       

i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 

c) Wykonawca rażąco narusza postanowienia umowy, w szczególności   wykonuje 

roboty niezgodnie z warunkami umowy lub ofertą, 
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d) 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, w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części 

umowy, 

e) w innych przypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 

5. Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od 

daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie. 

 

§ 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 Porozumienia będą przetwarzać dane osobowe, uzyskane w związku                        
z Porozumieniem, wyłącznie na potrzeby jego 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. 

4. Dane osobowe osób reprezentujących każdą ze Stron wymienionych w części 
wstępnej umowy oraz osób wyznaczonych do kontaktów i dokonywania bieżących 
uzgodnień udostępniane, jak również osób określonych w § 15 umowy 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. 

5. 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 przepisu. 

6. 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). 

7. Urząd Morski w Szczecinie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt: 
iod@ums.gov.pl     

§ 12 

 
1. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania postanowień niniejszej 

umowy rozstrzygnie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
 

mailto:iod@ums.gov.pl
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§ 13 

 

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

2. Wszystkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron       
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Integralną część umowy stanowią: 

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu umowy,  

2. Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy  z dnia …………..2020 r. 

 

 

 

  Zamawiający:       Wykonawca: 

 


