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WZÓR - Umowa nr BONe-II-4200-10/03/17  

PO-II-379/ZZP-1/319/17 
             

                                            
zawarta  w  Szczecinie w dniu  …….2017 roku  pomiędzy  Skarbem  Państwa – 
Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, Plac Stefana 
Batorego 4, 70-207 Szczecin, NIP: 852-04-09-053, REGON: 000145017, 
reprezentowanym przez: 
Wojciecha Zdanowicza –   Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a 
firmą …………………………………………………………………………………………………,  
……………………………………………………………………………………………………….., 
NIP: …………………, REGON: …………………………,  
reprezentowaną przez : 
………………………….. – ………………………………, 
zwanego w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 

§ 1 
 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji 

wykonawczej łoża pod holownik KALMAR, którego armatorem jest Urząd Morski         
w Szczecinie. 

2. Opracowanie dokumentacji wymienionej w pkt.1 umowy Wykonawca przygotuje           
w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. 

3. W przypadku stwierdzenia istotnych braków w dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje 
się do usunięcia ich w terminie natychmiastowym, nie później niż trzy dni, następnie do 
ponownego przekazania jej Zamawiającemu. 

 
§ 2 

 
1. Czas wykonania przedmiotu umowy określa się na 20 dni roboczych, licząc od dnia 

podpisania umowy. 
2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie odbioru przedmiotu umowy. 

 
§ 3 

 
1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do prowadzenia nadzoru nad 

wykonywaniem przedmiotu umowy jest:  
Janusz Michalski - kierownik Oddziału Technicznego BONe. 

2. Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach dotyczących wykonywania przedmiotu 
umowy jest upoważniony: 
……………………………….. – przedstawiciel Wykonawcy. 

 
§ 4 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy danych niezbędnych  

do opracowania dokumentacji wymienionej w §1 pkt. 1. 
2. Zamawiający zobowiązuje się konsultować z Wykonawcą zakres przekazanych danych  

i uzupełnić potrzebne informacje, w przypadku gdy ich zakres lub kompletność jest 
niewystarczająca do sporządzenia dokumentacji w sposób prawidłowy. 
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§ 5 

 
Przedmiot umowy w wersji papierowej i elektronicznej Wykonawca przekaże na 
podstawie protokołu odbioru, przyjętego i podpisanego przez upoważnionych 
przedstawicieli stron. 
 

§ 6 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
umowne w wysokości …………………………… zł (netto) + 23 %  podatku VAT,  
słownie: ……………………………. 00/100 złotych (netto) + 23 % podatku VAT, wartość 
brutto ogółem wynosi …………………………………………... zł, słownie: 
…………………………………………………………………………………. 00/100 złotych.  

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie przekazanie 
kompletnej dokumentacji wykonawczej łoża holownika KALMAR oraz               
przyjęcie i podpisanie protokółu odbioru przez Zamawiającego. 

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

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy, 
których poniesienie będzie konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

 
§ 7 

 
1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 
2. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT – numer identyfikacji podatkowej        

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

 
§ 8 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, wskutek okoliczności, za 
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 6 ust. 1., 

b) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 
wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1. 

3. 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 - odpowiednio prawo 
do: odszkodowania uzupełniającego lub odszkodowania pokrywającego całość 
szkody.  

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych                        
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie umowy. 
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§ 9 

 
1. 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. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 10 

 
Wszelkie dokumenty i dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią 
własność Zamawiającego i nie mogą zostać udostępnione osobom trzecim bez zgody 
Zamawiającego. 

 
§ 11 

 
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: 
1) utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy – wytwarzanie określona techniką 

egzemplarzy dokumentacji projektowej, w tym techniką drukarską, reprograficzna, 
zapisu magnetycznego oraz  techniką cyfrową;   

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

3) rozpowszechnianie przedmiotu umowy w sposób inny niż określony w niniejszym 
ustępie pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 
nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnienie przedmiotu umowy w 
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym; 

4) korzystania na własny użytek; 
5) wielokrotnego udostępnienia i przekazywania osobom trzecim, a w szczególności   

w celu złożenia oferty na wykonanie robót objętych dokumentacją będącą 
przedmiotem niniejszej umowy; 

6) wyrażenie zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym.  
2. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzenia prawem wymienionym    

w ustępie poprzedzającym 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 egzemplarzy 
następować będzie z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowań stanowiących 
przedmiot umowy w ramach wynagrodzenia określonego w  § 6 ust. 1 umowy. 

 
§ 12 

 
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie ma 

ustawa Kodeks Cywilny. 
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  § 13 
 

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy, strony 
podejmą się rozstrzygnąć polubownie. W braku możliwości polubownego rozwiązania 
sporów, będą one rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd  w Szczecinie. 

 
  § 14 

 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 
jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający. 
 

1.  Oferta Wykonawcy -  załącznik nr 1. 
 
 
 
       ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 
 
 
 


