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Wzór umowy 
 

zawarta  w  Szczecinie w dniu …………….. roku  pomiędzy  
 
Skarbem  Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana 
Batorego 4, 70-207 Szczecin, NIP: 852-04-09-053,  reprezentowanym przez: 
 
……………………………, 
 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
 
a   
…………………………….,  
posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP ……………., Regon ………………. 
wyłonioną w wyniku postępowania ……………… o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie zapytania ofertowego, 
 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 
 
  
         § 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pobór i badanie prób 

gruntu z dna podejściowego toru wodnego do Świnoujścia. 
2. Prace określone w ust. 1 obejmują: 

a) pobór 18 prób gruntu metodą chwytakową, 
b) badania prób gruntu pod względem właściwości powodujących, że nie są 

odpadami  niebezpiecznymi według ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(t.j. Dz.U.  z 2020 r. poz. 797 ) – 5 szt., 

c) badanie czy urobek spełnia warunki kodu odpadu 17 05 06 określonego w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku 
odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. poz. 796) – 18 szt. 

d) transport wodny. 
3. Dla badań określonych w ust. 2 lit. b) i c) sporządzone zostaną oddzielne 

sprawozdania. 
4. 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: …………. 
2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego 

przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli Stron, po dostarczeniu przez Wykonawcę 3 szt. 
opracowań w wersji papierowej i jeden elektronicznej. 

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 zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w ust. 2 stanowi podstawę do 
wystawienia faktury VAT. 
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§ 3 
1. Przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do kontroli prac i dokonywania 

uzgodnień z Wykonawcą będzie…………………………. 
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie …………………….. 
 

§ 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 
zdawczo-odbiorczym, 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. 

3. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze, która zostanie 
wystawiona na podstawie niniejszej 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). 

4.  Strony uzgadniają, że płatności dokonywane będą na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany 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 w umowie lub na fakturze, płatność 
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w Wykazie. 

5.  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. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu: 
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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, 

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 z 
przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 4 ust. 1. 

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.  

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. 
 

§ 8 

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. 

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego przenieść 
wierzytelności lub praw służących mu na podstawie niniejszej umowy na osoby 
trzecie. 

 
§ 9 

1. Wykonawca gwarantuje, że na dzień odbioru końcowego dokonywanego na 
podstawie umowy, będzie dysponować majątkowymi prawami autorskimi do 
przedmiotu podlegającemu odbiorowi, jak też, że będzie on wolny od ciężarów na 
rzecz osób trzecich. 

2. 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, 
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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. 

3. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym  
w ust. 2  w kraju jak i za granicą. 

4. Przeniesienie praw, o których mowa w ust.2 nie jest ograniczone czasowo 
5. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich 

egzemplarzy przedmiotu umowy wykonanych i przekazanych Zamawiającemu. 
6. Przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz praw własności egzemplarzy 

następuje z chwilą odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystania autorskich praw osobistych ze 

szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację umowy. 
W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec 
Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw autorskich, w związku z korzystaniem 
przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy, z utworów, do których 
przeniesiono prawa autorskie, Wykonawca zobowiązuje się ponieść wyłączną 
odpowiedzialność, a także zaspokoić roszczenia osób trzecich, których prawa 
zostały naruszone, wskutek niezgodności ze stanem rzeczywistym  zobowiązania 
Wykonawcy określonego w ust.1. 

 
§ 10 

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: 

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

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

 
§ 11 

1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.  
2. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień umowy jest z mocy prawa 

nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność, 
skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień, chyba że z 
okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych 
lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta. 

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Strony zobowiązują się zawrzeć aneks do 
umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i 
ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień 
nieważnych lub bezskutecznych. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową oraz w przypadku nieosiągnięcia 
porozumienia do treści postanowień zastępczych maja zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego.  

 
§ 12 

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 Sąd w 
Szczecinie. 
 

§ 13 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 14 
Integralną część niniejszej umowy stanowi opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 
1), oferta cenowa Wykonawcy (załącznik nr 2). 
 

§ 15 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


