
1 
 

                                                                                                       
WZÓR 

 
Umowa  

        

dot. postępowania nr. PO-II.2691.61.20  
 

zawarta w dniu ……. 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu 
Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, ( NIP 852-040-
90-53, REGON 000145017) reprezentowanym przez: 
 
Wojciecha Zdanowicza  -  Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 
 
 zwanym dalej Zamawiającym 
a    
 
reprezentowanej przez: 
 
……………………… 
 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą  o następującej treści: 
 
 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zgodnie z przyjętą ofertą cenową na wykonanie montażu klimatyzacji                      
z dnia:…………… oraz ofertą serwisową z dnia:……  Zamawiający zleca, a 
Wykonawca podejmuje się dostawy i instalacji 2 urządzeń klimatyzacyjnych na 
potrzeby Urzędu Morskiego w Szczecinie :  Jedno  urządzenie w Kapitanacie 
Portu w Świnoujściu - sekretariat, oraz jedno  w budynku Bazy Oznakowania 
Nawigacyjnego  w Świnoujściu - kreślarnia.     

2. Kapitanat Portu Świnoujście ul. Wybrzeże Władysława IV nr 7 - sekretariat –                
I piętro budynku – dostawa, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacyjnej 
opartej na klimatyzatorze naściennym  oraz jednostki zewnętrznej                             
posadowionej na konsoli  na zewnątrz budynku (instalacja powyżej 3 mb) 

a. Klimatyzator naścienny, moc chłodzenia: 0,8/3,5//5,0 kW,    
b. w klasie energetycznej A+++/A+++,   z nowym czynnikiem R32, WiFi.  
c. ułożenie instalacji chłodniczej,  
d. grawitacyjne odprowadzenie skroplin,  
e. ułożenie przewodów elektrycznych między jednostkami,  
f. podłączenie kabla zasilającego zakończony wtyczką do najbliższego 

gniazdka (jeżeli spełnia normy),  
g. posadowienie jednostki wewnętrznej, 
h. posadowienie jednostki zewnętrznej na konsolach,  
i. profesjonalne uruchomienie urządzenia, połączenie rurociągów,              

napełnienie,  sprawdzenie szczelności oraz parametrów pracy                      
klimatyzatora 

j. autoryzacja systemu. 
 

3. Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu ul. Fińska 5   budynek             
administracyjny –  pok. Nr. 1 - kreślarnia I piętro budynku – dostawa, montaż              
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i uruchomienie instalacji klimatyzacyjnej opartej na klimatyzatorze naściennym 
(jedna sztuka) oraz jednostki zewnętrznej posadowionej na konsolach  ( dach 
portierni - instalacja do  3 mb) 

 
a. Klimatyzator naścienny, moc chłodzenia:  1,0/3,5/3,8 kW 
b. w klasie energetycznej A+++/A+++,   z nowym czynnikiem R32, WiFi.  
c. ułożenie instalacji chłodniczej,  
d. grawitacyjne odprowadzenie skroplin,  
e. ułożenie przewodów elektrycznych między jednostkami,  
f. podłączenie kabla zasilającego zakończony wtyczką do najbliższego 

gniazdka (jeżeli spełnia normy),  
g. posadowienie jednostki wewnętrznej, 
h. posadowienie jednostki zewnętrznej na konsolach,  
i. profesjonalne uruchomienie urządzenia, połączenie rurociągów,           

napełnienie,  sprawdzenie szczelności oraz parametrów pracy             
klimatyzatora. 

j. autoryzacja systemu. 
 

4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony jest w ofercie Wykonawcy      
stanowiącej załącznik Nr 1do umowy. 

5. W zakresie wykonywanych robót instalacyjnych Wykonawca zobowiązuje się 
utrzymać teren montażu  w należytym porządku oraz zabezpieczyć znajdujące 
się tam urządzenia.  

 
§ 2 

Termin realizacji Przedmiotu Umowy 

Termin wykonania całego przedmiotu umowy ustala się na okres 30  dni od 
podpisania umowy. 

                                                                        

§ 3 

                                                          Podwykonawcy 

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 ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy                        

zawieranej z podwykonawcą. Projekt umowy winien wskazywać, co najmniej      
nazwę podwykonawcy, zakres realizowanych prac, termin ich realizacji oraz      
wynagrodzenie z tytułu ich wykonania. 

7. Jeżeli w terminie 7 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy,  
o którym mowa w ust. 6, Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub                      
zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. W przypadku     
zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie złoży               
projekt umowy uwzględniający zastrzeżenia Zamawiającego, wskaże innego            
podwykonawcę lub zrealizuje roboty samodzielnie. 
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8. Wykonawca zobowiązany jest do: 
a. przedłożenia Zamawiającemu umów zawartych z podwykonawcami, 
b. dostarczenia dokumentów potwierdzających, że osoby zatrudnione przez 

podwykonawcę posiadają uprawnienia wymagane przepisami do wykonania 
zleconego im zakresu prac. 

9. Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiającego za działania bądź                  
zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracowników oraz podmioty 
działające na jego rzecz, jak za własne działania bądź zaniechania. 

 

§ 4 

Współpraca stron i organizacja pracy 

1. Do koordynowania prac w zakresie realizacji obowiązków umowy ze strony 
Wykonawcy wyznaczony został: 

……………………………………………………………………………………. 

2. W zakresie realizacji obowiązków umowy ze strony  Zamawiającego 
wyznaczony został Mirosław Wojciech Kozik – Wydział Gospodarczo-
Administracyjny,  tel. 91 4403466, kom. 609510440 

3. Zakres prac objęty umową będzie wykonywany zgodnie z normami i zasadami                
wg powszechnie  obowiązujących przy tego rodzaju robotach profesjonalnych 
standardów oraz przy zachowaniu najwyższej staranności, przestrzeganiu 
przepisów prawa budowlanego, ochrony ppoż. a także zgodnie                                  
z   obowiązującymi normami z zakresu warunków bezpieczeństwa. 

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

5. Przekazanie miejsca montażu o których mowa  w § 1 Umowy nastąpi                       
w terminie określonym przez Wykonawcę w telefonicznym lub mailowym 
powiadomieniu na 3 dni przed wejściem na teren pojedynczego montażu.                

 

§ 5 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
zgodne  z przedłożoną ofertą  w rozbiciu  na: 
 
a. Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 2  kwota:   zł /netto, po doliczeniu podatku  
    VAT według stawki 23% ….zł/brutto, (kwota słownie: ….zł 00/100)  
 
 
b. Przedmiot umowy określony w § 1 ust.3 kwota:   zł/netto po doliczeniu podatku 

VAT według stawki 23%:  zł/brutto  (kwota słownie:  zł 00/100) brutto. 
 

 
2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane prace nastąpi na konto                     

Wykonawcy podane na fakturze. 
3. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie wykonana usługa        

dostawy i montażu  2 klimatyzatorów  potwierdzona przez Zamawiającego                          
w ,,Protokole odbioru prac instalacyjnych” dla  dwóch urządzeń. 

4. Wysokość wynagrodzenia umownego przysługującego Wykonawcy za wykonanie 
całego  przedmiotu umowy,  wyniesie:  zł/netto. Po doliczeniu podatku VAT według 
stawki  23 %  wynagrodzenie za wykonanie  przedmiotu umowy wyniesie           
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odpowiednio: brutto:  zł (kwota słownie: .. zł 00 /100).  
5. Ustala się termin zapłaty faktury na 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

dokumentów rozliczeniowych. 
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 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. 

8. 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 

Podatek VAT 

1.   Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

2.   Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT - 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 usługi. 
c. różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 

 

§ 7 

Prace  dodatkowe i zamienne 

1. Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wystąpi konieczność wykonania prac 
dodatkowych i/lub zamiennych lub istotnych zmian w stosunku do przyjętych 
rozwiązań w ofercie, wykonanie ich i zmiana wynagrodzenia może nastąpić tylko 
wówczas, gdy Wykonawca na podstawie umowy oraz dokumentów określonych            
w  § 1 i przy dołożeniu należytej staranności nie mógł przewidzieć, iż nastąpi 
konieczność wykonania tych prac  przed przystąpieniem do ich realizacji i uzyskał 
na nie pisemną  zgodę Zamawiającego (pod rygorem nieważności). 

2. Określenie wartości prac dodatkowych i/lub zamiennych nastąpi na podstawie  
zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności. Określenie 
wartości tych prac nastąpi na podstawie negocjacji z Wykonawcą.  

§ 8 

Odstąpienie od umowy 
 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
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wykonywanie umowy zagraża istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu.  Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 
30 dni licząc od chwili powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu                  
z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a. Wykonawca powierza wykonanie robót  podwykonawcom bez zgody 
Zamawiającego, 

b. W innych przypadkach określonych ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3.  W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający i Wykonawca podejmą 
następujące czynności: 

a.  sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający zaawansowanie 
prac Wykonawcy według stanu na dzień odstąpienia. 

b.  Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i urządzenia jakie 
wykonał i dostarczył  w zakresie realizacji przedmiotu umowy  do dnia 
odstąpienia od umowy oraz zwróci wszelkie materiały otrzymane od 
Zamawiającego w celu realizacji umowy w terminie 7 dni od daty sporządzenia 
protokołu inwentaryzacyjnego. 

 

§ 9 

Odbiory 

1. W ramach realizacji niniejszej umowy odbiór prac nastąpi na podstawie protokołu 
odbioru końcowego  podpisany przez uprawnionych przedstawicieli obu stron. 

2.  Jeżeli w tracie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

a. w przypadku wad umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy                           
i nadających się do usunięcia, Zamawiający wyznacza termin do usunięcia tych 
wad, a odbiór końcowy zostanie dokonany ponownie (w ciągu 10 dni od               
doręczenia zawiadomienia) 

b. o ile wady nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odmówić              
dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, żądając kary umownej za zwłokę                      
w wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie z § 10, ust. 2 pkt. b. 

c. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a jednocześnie umożliwiają                     
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może 
dokonać odbioru końcowego obniżając odpowiednio wynagrodzenie, 

d. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie               
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający odstąpi od             
umowy, żądając kary umownej, o której mowa w § 10, ust. 2 pkt  i pokrycia 
kosztów doprowadzenia terenu montażu  do stanu użytkowania. 

3. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt b i c Wykonawca jest zobowiązany  
do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 
wyznaczenia terminu na odbiór robót zakwestionowanych jako wadliwych. 

 

§10 
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Kary umowne 

1. Zamawiający, zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
a. za zwłokę w przekazaniu pomieszczenia w którym znajdują się urządzenia -                      

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego  brutto, za każdy dzień zwłoki, 

b. za zwłokę w dokonaniu odbioru końcowego z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego - w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia umownego brutto,               
za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór 
miał być zakończony, 

c. z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 
brutto. 

2. Wykonawca, zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy  - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 

b. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 %  
wynagrodzenia umownego brutto,  za każdy dzień zwłoki. 

c. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,5 %  
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu 
terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

3 Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, 
przewidzianych  w Kodeksie cywilnym, jeżeli: 

a. wartość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa w całości poniesionej 
szkody,  

b. szkoda powstała z innych przyczyn niż określone w powyższych ust. 1 i 2. 

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia 
umowy  w terminie 21 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem 
zapłaty. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności z tytułu kar umownych  
z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 11 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty montażowe 
oraz użyte materiały instalacyjne na okres 24 miesięcy liczonych od daty odbioru 
końcowego zobowiązując się, że wykona te prace zgodnie z przedmiotem umowy  
i złożoną ofertą handlową.          

2. Okres gwarancyjny na zainstalowane klimatyzatory  ustala się na okres 60 
miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego. 

Wykonawca w okresie gwarancyjnym zapewni na swój koszt bezpłatną 
dostawę części zamiennych i robociznę wbudowanych urządzeń i elementów  
w okresie 5 lat od daty sprzedaży urządzenia, dokonując rocznie 
(wiosna/jesień) dwóch odpłatnych przeglądów, łącznie 10 przeglądów dla 
jednego urządzenia przez okres 5 lat z wpisem w karcie gwarancyjnej zgodnie  
z załączoną ofertą  przywołaną   w ust. 1, po cenie ustalonej   w ofercie: …  zł/  
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netto za przegląd techniczny klimatyzatora.  Po doliczeniu podatku VAT według 
stawki  23% wynagrodzenie za jeden przegląd wyniesie:  zł brutto/ …..., (kwota 
słownie: zł 00/100).  

3. Odpłatność za każdy przegląd gwarancyjny nastąpi w przeciągu dwóch tygodni po 
jego dokonaniu  zakończonym wpisem w karcie gwarancyjnej dla każdego 
urządzenia na konto Wykonawcy w wystawionej fakturze VAT. 

4. W związku z wyznaczonym okresem gwarancji strony ustalają, że okres rękojmi 
ustala się na 27 miesięcy dla przedmiotu umowy określonego w ust. 1 oraz 63 
miesięcy dla przedmiotu umowy określonego w ust. 2, tzn. o 3 miesiące ponad 
okres gwarancji. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za: 

a. wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną 
wykonanych robót, 

b. usunięcie tych wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

6. Wykonawca przystąpi do usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji lub 
 rękojmi  w terminie 24 godzin od chwili zgłoszenia 

 

§ 12 

Ochrona danych osobowych 

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: 
a. 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. 
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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§ 13 

Postanowienia końcowe 

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

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie 
mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa  Budowlanego. 

3. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

4. Integralną cześć umowy stanowi oferta handlowa: Zakup, dostawa, montaż 2 

urządzeń klimatyzacyjnych na potrzeby UMS  w - KP Świnoujście, oraz BON-e” z dnia: 

     

  

 
 
 

 
 ZAMAWIAJĄCY                 WYKONAWCA 
 
 
 


