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U M O W A 
nr: OW.2691.3.20.AZ(2) 

dot. postępowania: PO.II.2691.57.20 
 
 
 
 
W dniu         kwietnia 2020 r. pomiędzy: 
 
Skarbem Państwa - Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana 
Batorego 4, 70-207 Szczecin, NIP 852-04-09-053 reprezentowanym przez 
 
Wojciecha Zdanowicza - Dyrektora Urzędu, 
 
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, a 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………, 
 
w dalszej części umowy określaną jako „Wykonawca”, 
 
reprezentowanym przez ……………………………, 
 
została zawarta umowa następującej treści: 
 
 

§1 
1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie 

zapytania ofertowego, Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające 
na wykonaniu 2 tablic urzędowych z nazwą rezerwatu przyrody i 12 tablic 
urzędowych z nazwą obszarów Natura 2000. 

2. Zakres prac objętych umową oraz uwagi dotyczące ich wykonania określa opis 
przedmiotu umowy stanowiący załącznik do niniejszej umowy będący jej 
integralną częścią. 

 
§ 2 

Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie przekazany Zamawiającemu 
w terminie do dnia 6 maja 2020 r. 
 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie 

z przedstawioną ofertą i opisem przedmiotu umowy, a następnie przekazać 
Zamawiającemu przedmiot umowy na warunkach określonych w niniejszej 
umowie. 

2. Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach dotyczących wykonania przedmiotu 
umowy są upoważnieni: ………………………. 

3. Do reprezentowania Zamawiającego w sprawach dotyczących wykonania 
przedmiotu umowy jest upoważniony Andrzej Zych. 

4. Wykonawca odpowiada za warunki BHP i ochronę własnego mienia w zakresie 
prac realizowanych na podstawie niniejszej umowy oraz zabezpieczenie danych 
otrzymanych w trakcie pracy przed dostępem osób trzecich. 
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5. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek 
udzielanych przez Zamawiającego. 

6. W przypadku powierzenia wykonania całości bądź części przedmiotu umowy 
podwykonawcy, Wykonawca jest odpowiedzialny za jego działania lub ich 
zaniechanie jak za własne. 

7. W razie wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z opisem przedmiotu umowy, 
Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do poprawienia przedmiotu umowy, 
wyznaczając w tym celu termin, nie dłuższy niż 12 dni, pod rygorem 

zastosowania sankcji, o których mowa w § 5 niniejszej umowy. 

8. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonania 
przedmiotu umowy będzie bezusterkowy protokół odbioru. 

 
§ 4 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości: 

wartość netto: ………………. zł, 
(słownie: ………………………………… zł), 
powiększoną o podatek VAT (23%) w kwocie: …………………… zł, 
(słownie: …………………………………………… zł), 
wartość brutto: ………………………., 
(słownie: ……………………………………………… zł). 

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie wynikające z realizacji niniejszej umowy 
zostanie uregulowane po wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości określonej 
w ust. 1. 

3. Bezusterkowy protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia przez 
Wykonawcę faktury VAT. 

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swego 
podpisu. 

5. Zapłata za wykonaną pracę nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu 
21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT - numer identyfikacji 
podatkowej (NIP: ……………………..). 

7. 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, 
c) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 

 
§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu 
przedmiotu umowy lub jej części, oraz za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu 
umowy, w wysokości: 
1) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie pierwszych 10 dni 

kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki, 
2) 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie kolejnych 10 dni 

kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki, 
3) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy następny dzień zwłoki 

powyżej 20 dni. 
2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne: 
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- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu, 
- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

3. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę - strona, 
po której zaistniały przyczyny odstąpienia od umowy, zapłaci drugiej stronie karę 
umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto z zastrzeżeniem 
treści § 6. 

4. W przypadku, gdy wyrządzona szkoda przekracza wysokość kar umownych lub 
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. 

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych 
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie umowy. 

 
§ 6 

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia 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 wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 7 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, w szczególności w przypadku: 
a) nienależytego wykonania postanowień umowy, w szczególności po 

przedłużeniu terminu wymienionego w § 3 ust. 7, 
b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającej 7 dni. 

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

 
§ 8 

1. Niniejszą umową Wykonawca przenosi majątkowe prawa autorskie 
do wykonanych, w ramach niniejszej umowy opracowań na Zamawiającego, 
bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, na wszystkich polach 
eksploatacji, a w szczególności w zakresie: 
a) utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy - wytwarzanie określoną 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo kopii, 

c) rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób inny niż określony 
w niniejszym punkcie lit. b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie 
przedmiotu umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

d) korzystania na własny użytek, 
e) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, 

a w szczególności w celu złożenia oferty na wykonanie robót objętych 
dokumentacją będącą przedmiotem niniejszej umowy, 

f) 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, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem 
przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 

4. Przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz praw własności opracowania 
nastąpi z chwilą przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy - w ramach 
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. 

 
§ 9 

1. Przetwarzanie danych osobowych, których zebranie i przechowywanie jest 
niezbędne dla wykonania 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 oświadczają, że 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. 

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 dot. ochrony 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). 

 
§ 10 

1. Strony umowy dołożą wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia ewentualnych 
sporów drogą polubowną. 

2. W przypadku braku rozwiązań polubownych spory wynikłe na tle realizacji 
niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo Sąd Powszechny 
w Szczecinie. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową w zakresie realizacji zamówienia, 
uzgodnień i odbiorów objętych niniejszą umową obowiązują przepisy prawa 
polskiego, a w szczególności ustawy Kodeks Cywilny oraz inne powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w tekście niniejszej umowy mogą być dokonywane 
jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 
otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający. 
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6. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania. 
 
 
 
 
 
 
…............................................................     .......................................................... 
 
   Z A M A W I A J Ą C Y      W Y K O N A W C A 
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Załącznik do umowy 
 
 

Opis przedmiotu umowy 

1) Zamówienie obejmuje wykonanie 14 tablic urzędowych zgodnych z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru tablic (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 268, poz. 2665) według poniższego wzoru ogólnego: 

 

a) Tablica ma kształt prostokątny o wymiarach zależnych od długości napisów przy 

stosunku szerokości do jej wysokości 3:1. 

b) Tło tablicy jest koloru czerwonego, w jej górnej części jest umieszczony symetrycznie 

wizerunek orła w koronie o wysokościach i szerokości 8 cm, koloru białego. 8 cm 

poniżej wizerunku orła w koronie jest umieszczony symetrycznie napis OBSZAR 

NATURA 2000 lub REZERWAT PRZYRODY wraz z NAZWĄ OBSZARU NATURA 

2000 LUB NAZWĄ REZERWATU PRZYRODY, o wysokości liter 8 cm, w kolorze 

białym. 

c) Odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie, a górną krawędzią tablicy i 

odległością napisów od krawędzi dolnej - powinny być takie same. 

d) Tablica może być wykonana z masy plastycznej sporządzonej ze spienionego 

polichlorku winylu (PCW) albo blach ocynkowanej stalowej lub blachy aluminiowej. 

e) Tablica powinny być wykonana z tworzywa odpornego na działanie warunków 

atmosferycznych, odpornego na korozję, trwałego, odpornego na ujemne 

temperatury 

i o wysokim stopniu sprężystości. Grubość min. 8 mm. 

f) Wydruk napisów na tablicach powinien być wykonany wydrukiem atramentowych 

solwentowym na folii standardowo używanej do celów reklamowych, dodatkowo 

zabezpieczonej termicznie laminatem (laminat zabezpiecza trwałość kolorów oraz 

powoduje możliwość zmycia zanieczyszczeń. Najważniejszą funkcją laminatu jest 

uodpornienie wydruku przed odbarwieniem pod wpływem promieni słonecznych UV). 

2) W ramach zamówienia zostanie wykonanych następująca liczba tablic:: 

a) dla obszaru specjalnej ochrony ptaków „Delta Świny” (kod obszaru PLB320002) w 
ilości 6 sztuk: 

 

b) dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Wolin i Uznam” (kod obszaru PLH320019) 
w ilości 6 sztuk: 
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c) dla rezerwatu przyrody „Białodrzew Kopicki” w ilości 2 sztuk: 

 

3) Dodatkowo ramach zamówienia zostanie wykonanych 28 stelaży do tablic: 

a) Stelaże powinny być drewniane, wykonane w technologii zapewniającej wysoką 

wytrzymałość, w przekroju okrągłe lub kwadratowe, zabezpieczone środkiem 

impregnującym w kolorze brązowym lub ciemnozielonym. 

b) Wysokość części nadziemnej stelaża: od 200 do 210 cm. Stelaże powinny być 

wkopane w grunt na głębokość min. 70 cm, wkopanie wzmocnione w części dolnej 

nóg betonem na wysokości min. 30 cm. Styk nóg stelaża z ziemią powinien być 

zamaskowany zgodnie z rodzajem gruntu, na którym ustawiono stelaż np. darnią, 

piaskiem, ziemią. 

c) Nogi stelaża na wysokości min 80 cm (część wkopana oraz 10 cm wystające ponad 

grunt) zabezpieczone przed działaniem niekorzystnych warunków np. poprzez 

osmołowane lub użycie innego odpowiedniego środka. 

d) Tablice ze stelażami, Wykonawca umieści na własny koszt w terenie, w miejscach 

wskazanych przez Zamawiającego. 


