
Załącznik nr 1 
                                                                                             
                                                                                                     

Wzór - UMOWA NR  
zawarta w dniu .... 2016 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa – 
Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedziba w Szczecinie, kod pocztowy 
72-207, Plac Stefana Batorego 4, (NIP 852-04-09-053, REGON 000145017) 
reprezentowanym przez: 
...........................  -  Dyrektora Urzędu Morskiego 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
a 
 ..............................., 
wpisanym do: 
................................... 
reprezentowanym przez: 
........................ 
zwanym w dalszej części Wykonawcą.  
 

§ 1 
 
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy                
w postępowaniu o udzielenia zamówcie publicznego w trybie zapytania ofertowego    
z dnia ….. ….. 2016 roku Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do 
wykonania usługę polegającą na wyykkoonnaanniiuu  ooppeerraattuu  wwooddnnoopprraawwnneeggoo  oorraazz  uuzzyysskkaanniiuu  
ppoozzwwoolleenniiaa  wwooddnnoopprraawwnneeggoo  nnaa  ooddpprroowwaaddzzaanniiee  oocczzyysszzcczzoonnyycchh  śścciieekkóóww  ooppaaddoowwyycchh  
zz  tteerreennuu  BBaazzyy  OOzznnaakkoowwaanniiaa  NNaawwiiggaaccyyjjnneeggoo  ww  ŚŚwwiinnoouujjśścciiuu,,  uull..  FFiińńsskkaa  55..  
 

§ 2 
 
1. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:  
    1)  wykonanie operatu wodnoprawnego; 
    2) przygotowanie niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie 
        pozwolenia wodnoprawnego; 
    3) uzyskanie prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie  

ścieków opadowych z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, 
ul. Fińska 5 do wód Świny. 

2. Operat oraz dokumentację i wniosek Wykonawca sporządzi w 5 egz. w wersji 
drukowanej i dodatkowo w wersji elektronicznej (część opisowa w formie plików 
tekstowych, część graficzna w formie plików typu wektorowego lub rastrowego). 

3. Zamawiającemu dostarczy  1 egz. w wersji drukowanej i dodatkowo w wersji 
elektronicznej (część opisowa w formie plików tekstowych, część graficzna w 
formie plików typu wektorowego lub rastrowego). 

 
§ 3 

 
1. Termin wykonania usługi stanowiącej przedmiot umowy ustala się na 90 dni 

kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy. 
2. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany w terminie 7 dni od dnia 

przekazania Zamawiającemu operatu wodnoprawnego wraz z prawomocnym 
pozwoleniem wodnoprawnym. 

3. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli Stron. 
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4. Ustala się, że miejscem przekazania wykonanej dokumentacji będzie Baza 
Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, kod 72-602, Świnoujście, ul.  
Fińska 5. 

 
§ 4 

 
1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktowania się                

z Wykonawcą w sprawach dotyczących przedmiotu umowy jest: 
Arabella Wojtasiewicz - Kierownik Oddziału Gospodarczego, tel. 91/4403538, 
email: awojtasiewicz@ums.gov.pl 

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

§ 5 
 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości..............zł netto (słownie:............... ) powiększone o 
podatek VAT ......... Wartość brutto ogółem wynosi.........zł ( słownie: .............) 
zgodnie z ofertą Wykonawcy ……………, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje  całkowity koszt wykonania 
przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy, 

3. Strony ustalają, że rozliczenie oraz zapłata wynagrodzenia za wykonanie 
przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo na podstawie faktury VAT, po 
przekazaniu Zamawiającemu kompletnego operatu wodnoprawnego wraz   
prawomocnym pozwoleniem  wodnoprawnym. Podstawę do wystawienia faktury 
VAT stanowić będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy.  

4. Należność z tytułu wykonania przedmiotu umowy zostanie uregulowana 
przelewem z konta Zamawiającego w terminie 14 dni, licząc od daty dostarczenia 
Zamawiającemu faktury. 

 
§ 6 

 
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: 
- wadliwym wystawieniem faktury VAT, 
- brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego 

za wykonaną usługę, 
- różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 

4. Zamawiający w ramach niniejszej umowy upoważnia Wykonawcę do wystawienia 
faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.  

                                                                  
                                                                  § 7 
 
 Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie 
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 
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§ 8 
 

 
1. W celu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający upoważni Wykonawcę do 

reprezentowania Zamawiającego przed urzędami oraz innymi podmiotami  
w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy, w szczególności podczas 
postępowania o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.  

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 zostanie przekazane Wykonawcy 
Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

3. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane dokumenty niezbędne do realizacji 
zadania. 

 
 

§ 9 
 

 1. Wykonawca zobowiązuje się  wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w sposób zgodny z wymaganiami prawa,  
w szczególności przepisów ustawy z dnia18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. 
z 2015, poz. 469 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.) i przepisami 
wykonawczymi do tych ustaw.  

 2. Wykonawca złoży przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, w Bazie 
Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, kod 72-602, Świnoujście, ul.  
Fińska 5 wraz z oświadczeniem o jego kompletności i zgodności z celem, jakiemu 
ma służyć oraz zgodności z obowiązującymi przepisami.  

3.  Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za jakość przedmiotu 
umowy oraz jego kompletność pod względem celu, któremu ma służyć. 

 
 

§ 10 
 
1. Przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający nie jest obowiązany dokonać 

sprawdzenia jego jakości, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
względem Zamawiającego za jakość wykonanego przedmiotu umowy.  

2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie wykonanego przedmiotu umowy, o 
którym mowa w § 1, jest protokół odbioru zaakceptowany i podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli obu Stron. 

 
                                                                
                                                                 § 11 
 
1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanego w 
ramach niniejszej umowy opracowania, określonego w §1, na wszystkich polach 
eksploatacji, a w szczególności w zakresie: 

      1) utrwalania i zwielokrotniania całości lub części opracowania techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

      2) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa  oryginału albo kopii;       

      3) wprowadzania do pamięci komputera oraz wykorzystania w Internecie oraz 
innej sieci komputerowej; 

      4) rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób inny niż określony  
w niniejszym ustępie pkt 2 i 3 – publicznego odtworzenia, wystawiania, 
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wyświetlania, nadawania i remitowania oraz publicznego udostępniania   
w szczególności w formie makiet, szkiców i.t.p. oraz  w taki sposób, aby każdy 
mógł zapoznać się z nim w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

       5) korzystania na własny użytek; 
       6) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim; 
       7) wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym. 
2. Zamawiający nabywa prawo 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 przedmiotu umowy wykonanych i przekazanych Zamawiającemu.  
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw własności egzemplarzy 

następuje z chwilą odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.     
5. Wykonawca oświadcza, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą                     

z chwilą ich przejścia na Zamawiającego obciążone prawami na rzecz osób 
trzecich, ani też osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie będą 
wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego lub jego następców 
prawnych. W razie skierowania do Zamawiającego takich roszczeń Wykonawca 
zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystania autorskich praw osobistych ze 
szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację 
umowy.  

 
§ 12 

 
1. Na mocy niniejszej umowy  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za: 
    1) zwłokę w dokonaniu odbioru końcowego z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy dzień zwłoki; 

2) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności za  
które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 5% 
wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu kary umowne za: 
  1) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za 

które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 5% wynagrodzenia 
umownego brutto. 

 2) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
umownego brutto  za każdy dzień zwłoki; 

 3) zwłokę w usunięciu wad bądź usterek stwierdzonych przy odbiorze lub  
ujawnionych w okresie rękojmi – w wysokości …… wynagrodzenia umownego 
brutto  za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w warunkach umowy 
nie pokrywa poniesionej szkody, strona, która poniosła szkodę może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia 
umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania przez druga stronę żądania zapłaty.  

 
 

§ 12 
 
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
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§13 

 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie 
mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa wodnego, Prawa ochrony środowiska 
wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w tym 
ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 

§14 
 
Ewentualne spory, powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy podlegać będą 
rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Szczecinie. 
 

§15 
 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla  
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

2.  Integralną cześć umowy stanowi: 
    – oferta Wykonawcy z dnia ......... 2016 roku – Załącznik Nr 1 
 
 
 
 
................................................                                    ........................................ 
          ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA 
 
 


