
WZÓR UMOWA NR DBM ……………….. 
 

Nr sprawy PO ………………….. 
 
W dniu ………….. 2020 r w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu 
Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70 – 207 Szczecin 
 
reprezentowanym przez: 
 
Wojciecha Zdanowicza - Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie  
 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
 
a ………………………………………………………. 
  
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 
 
została zawarta umowa o następującej treści: 
     

§ 1 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przeglądy obiektów 
budowlanych (kontrole okresowe) zgodnie z ustawą Prawo budowlane 
(Dz.U.2019.1186 t. j. z dnia 2019.06.26 z późn. zm. ). 

2. Zakres prac obejmuje wykonanie 23 szt. przeglądów rocznych i 18 szt. przeglądów 
5-letnich dla Wydziału Dróg i Budowli Morskich, zgodnie z załączonym wykazem 
obiektów stanowiącym zał. nr 2 do umowy i zał. nr 2a plany sytuacyjne. 

3. W terminie określonym w § 3 Wykonawca w miesiącu maju wykona nie mniej niż 
5 przeglądów, w pozostałych miesiącach nie mniej niż 6 przeglądów, o których 
mowa w ust 2. 

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Protokoły z przeprowadzonego przeglądu 
okresowego w 2 egzemplarzach w formie papierowej i dodatkowo 1 egz. w wersji 
elektronicznej. 

5. W nagłych sytuacjach Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, w terminie 
następnego dnia roboczego od powiadomienia telefonicznego lub elektronicznego, 
dokona także przeglądów awaryjnych (maksymalnie 5) wraz z oszacowaniem 
kosztów naprawy.  

6. Zamawiający dostarczy Wykonawcy pomiary elektryczne, plany sondażowe, 
sprawozdania z badań podwodnych obiektów podlegających przeglądom 5-letnim 
oraz atesty czystości dna.  

7. W przypadku obiektów dostępnych od strony lądu dojazd do obiektów objętych 
przedmiotem umowy w zakresie własnym Wykonawcy. 

8. W przypadku obiektów dostępnych wyłącznie od strony wody, transport wodny do 
obiektów objętych przedmiotem umowy dla obiektów posadowionych w portach 
zapewni Zamawiający, dla obiektów w granicach morskich przystani we własnym 
zakresie. W powyższym zakresie wymagana bezpośrednia współpraca 
z wyznaczonymi osobami z wydziałów DBM. 



9. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z wytycznymi 
i wskazaniami Zamawiającego oraz ofertą cenową Wykonawcy stanowiącą zał. 
nr 1 do umowy. 

10. Przeglądy konsultowane będą w siedzibie Zamawiającego. Spotkania konsultacyjne 
odbywać się będę w pierwszy lub drugi wtorek danego miesiąca w godzinach 8:00-
12:00 (4 godziny) w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Morskim w Szczecinie 
Zespół ds. hydrotechnicznych Słupsk, 76-200 Słupsk, ul. Sienkiewicza 18 

 
§ 2 

 
1. Wykonawca prac powinien posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie budowli 
hydrotechnicznych, w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do samorządu 
zawodowego. 

2. Wykonawca w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu kserokopie 
uprawnień oraz zaświadczenie, o których mowa w ust 1. 

 
§ 3 

 
1. Rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w maju 2020 roku. 
2. Termin całkowitego zakończenia prac ustala się na dzień 30 listopada 2020 roku. 

 
§ 4 

 
1. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe i zgodne 

z obowiązującymi przepisami i standardami wykonanie prac objętych umową, 
zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne 
prowadzenia prac związanych z przeglądami budowli.  

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi. Powierzanie wykonania 
części prac podwykonawcom wymagają wcześniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Zlecenie przez Wykonawcę wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tych prac. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jak za działania, 
uchybienia i zaniedbania jego własne i jego pracowników. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego 
przy wypełnianiu zobowiązań umownych.  

 
§ 5 

 
1. Wykonawca odpowiada za warunki BHP i ochronę własnego mienia na terenie 

wykonywania prac w zakresie realizacji przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy, określony w § 1, 

zgodnie z obowiązującymi w budownictwie przepisami i normami, zasadami sztuki 
budowlanej, przepisami BHP oraz w terminie określonym w § 3 umowy. 

 



§ 6 
 

1. Przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do kontroli robót i dokonywania 
uzgodnień z Wykonawcą będą:  
1) Ryszard Bućko DBM  tel. 59 84 81 990 wew. 34, 
2) Magdalena Ferenc DBM tel. 59 84 81 990 wew. 52 , 

2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: ………………………. 
 

§ 7 
 

1. Odbiory częściowe prac i odbiór końcowy przedmiotu umowy zostaną dokonane 
przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i osoby upoważnione ze 
strony Wykonawcy w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 
zakończenia prac określonych w § 1 ust 2, ust 3, ust 4 i złożeniu kompletnych 
dokumentów odbiorowych. 

2. Z każdego odbioru zostanie sporządzony odrębny protokół odbioru, który zostanie 
podpisany zgodnie z wykazem podległych budowli przez przedstawicieli Wydziału 
Dróg i Budowli Morskich wymienionych w § 6 ust 1. 

3. Protokoły odbioru częściowego i protokół odbioru końcowego będą zawierały 
wszelkie ustalenia stron dokonane w toku odbiorów. 

 
§ 8 

 
1. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT.NIP:……………….. 
2. Zamawiający jest podatnikiem 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: 
1) wadliwym wystawieniem faktury VAT, 
2) brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego  

za wykonany przedmiot umowy, 
3) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 

 
§ 9 

 
1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy, strony ustalają na kwotę ……….. zł netto (słownie złotych: ……………) + 
23% VAT czyli ……………….. zł brutto (słownie złotych: ………………), określoną  
na podstawie Oferty cenowej Wykonawcy, z dnia       ………….. 2020 r. 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

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

3. Rozliczenie Wykonawcy z Zamawiającym nastąpi na koniec każdego miesiąca po 
wykonaniu prac określonych w § 1 ust 2, ust 3 i ust 4 niniejszej umowy siedmioma 
fakturami częściowymi. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zafakturowane w każdej fakturze częściowej będzie 



wynosiło jedną siódmą część należności wskazanej w ust. 1, czyli kwotę ……….. zł 
netto (słownie złotych: …………) + 23% VAT czyli ………  zł brutto (słownie złotych: 
…………………….). 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu faktury. 

6. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej. 

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 10 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 
brutto, 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w dokonaniu przeglądu awaryjnego – 200 zł za każdy dzień zwłoki, 
4) za zwlokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z 
przyczyn zależnych od Zamawiającego – 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 określonych w Kodeksie 
Cywilnym, 

4. 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. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, 
jak również z żadnych innych zobowiązań umownych. 

 
§ 11 

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. 



 
§ 12 

 
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 

 

§ 13 
 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu Stron 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 14 

 
1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.  
3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd 

powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 



§ 15 
 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
2. Oferta cenowa Wykonawcy - załącznik nr 1, 
3. Wykaz obiektów DBM przewidzianych do kontroli - załącznik nr 2 
4. Plany sytuacyjne obiektów DBM przewidzianych do kontroli - załącznik nr 2a  

 
§ 16 

 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy 
oraz dwa dla Zamawiającego. 

 

 

 

Zamawiający:                Wykonawca:        


