Wzór umowy
W dniu ………………… r. w Szczecinie pomiędzy:
Skarbem Państwa-Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą przy
Placu 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,
wyłonionym w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości poniżej 30 000 euro,
została zawarta umowa na usługę o następującej treści:

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące
przeglądy nurkowe:
1.1 Przegląd podwodnych części konstrukcji budowli hydrotechnicznych
objętych przeglądami technicznymi pięcioletnimi, zgodnie z wykazem
budowli nr 1.
1.2 Przegląd podwodnych części konstrukcji 4 budowli hydrotechnicznych
stałego oznakowania nawigacyjnego objętych przeglądami technicznymi
pięcioletnimi, zgodnie z wykazem budowli nr 2.
1.3 Przegląd-inwentaryzacja części podwodnej stawy cyplowej Kopina (125 m
na wschód od osi TWŚS 52,225 km) wraz z umocnieniem z palisady
drewnianej wokół stawy
1.4 Dwukrotny (etap I - marzec, etap II - wrzesień) przegląd i konserwację
czterech sond Dopplera.
1.5 Przegląd podwodnej części jednostek pływających "Syriusz" i "Galaktyka"
(przegląd po sezonie) oraz "Malwina" (przegląd klasowy)
1.6 Czyszczenie oscylatorów i czujnika pomiaru dźwięku na jednostce
pływającej "Wega"
2. Zakres przeprowadzonych przeglądów określonych w ppkt 1.1 , 1.2 i 1.3
powinien być zgodny z przepisami § 94 Rozporządzenia Ministra Gospodarki
Morskiej z dnia 23 października 2006 roku, w sprawie warunków technicznych
użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli
hydrotechnicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 206, poz. 1516) oraz obejmować
sprawdzenie:
• stanu technicznego podwodnych elementów konstrukcyjnych
budowli,
• szczelności ścianek szczelnych lub palościanek,
• stanu połączenia ścianek szczelnych lub palościanek z nadbudową
i dnem akwenu,
• rodzaju i zasięgu występowania korozji badanych elementów oraz
stopnia zużycia materiału, z którego zostały wykonane,
• stanu technicznego umocnienia dna,

•

przejść kabli i innych instalacji oraz ewentualnych elementów
wystających poza lico budowli lub ponad dno przy budowli, mogące
uszkodzić kadłub jednostki pływającej.
3. Zakres prac określonych w ppkt 1.4 powinien obejmować:
• sprawdzenie pod względem mechanicznym stanu sondy Dopplera,
• oczyszczenie miękką szczoteczką powierzchni zewnętrznej sondy
Dopplera,
• usunięcie ze stelaża czujnika sondy, roślin i innych obiektów
naniesionych przez wodę,
• sprawdzenie pod względem mechanicznym stanu kabla sondy Dopplera
na całej jego długości.
4 Zakres prac określonych w ppkt 1.5 powinien objąć:
4.1 Przegląd części podwodnej jednostki pływającej "Malwina" przed
odnowieniem klasy:
Szczegółowy przegląd układu napędowego – 1 linia wału,
Przegląd śruby napędowej – 1 szt.,
Przegląd układu sterowania – 1 płetwa sterowa,
Przegląd kadłuba jednostki,
Przegląd anod cynkowych kadłuba i płetwy sterowej,
Przegląd siatki kingstonu.
4.2 Przegląd części podwodnej jednostki pływającej "SYRIUSZ" po sezonie:
Szczegółowy przegląd układu napędowego jednostki w części podwodnej
– 1 komplet
Przegląd dyszy śruby napędowej czteropłatowej
Przegląd śruby napędowej czteropłatowej - 1 komplet
Przegląd układu sterowania – 3 płetwy sterowe
Przegląd kadłuba jednostki (w szczególności obszar stępki i dziobu)
Przegląd anod cynkowych kadłuba i płetw sterowych
Przegląd siatek kingstonowych
4.3 Przegląd części podwodnej jednostki pływającej "GALAKTYKA" po
sezonie:
Szczegółowy przegląd układu napędowego jednostki w części podwodnej
– 1 komplet
Przegląd śruby napędowej- 1 komplet
Przegląd układu sterowania – 3 płetwy sterowe
Przegląd kadłuba jednostki (w szczególności obszar stępki i dziobu)
Przegląd anod cynkowych kadłuba i płetw sterowych
Przegląd siatek kingstonowych
5. Transport do obiektów w zakresie własnym Wykonawcy.
§2
Z przeprowadzonych prac wymienionych:
• w §1 ppkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Wykonawca dla każdego obiektu sporządzi po
dwa egzemplarze Atestów nurkowych opisujących stan techniczny
badanych obiektów, wraz z rysunkami i dokumentacją fotograficzną lub
wideo (forma papierowa i elektroniczna),

•

w §1 ppkt 1.5, 1.6 Wykonawca sporządzi po dwa egzemplarze Raportu
nurkowego wraz z dokumentacją fotograficzną w formie papierowej
i jeden egzemplarz w wersji elektronicznej.
§3

1. Termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie § 1 ppkt 1.1, 1.2, 1.3 wraz
z przekazaniem Zamawiającemu Atestów nurkowych ustala się do dnia
28 czerwca 2019 roku.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie § 1 ppkt 1.4 etap I oraz 1.5 wraz z przekazaniem Zamawiającemu Atestów i Raportów nurkowych ustala
się do dnia 29 marca 2019 roku.
3. Termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie § 1ppkt 1.4 etap II oraz 1.6
wraz z przekazaniem Zamawiającemu Atestów nurkowych ustala się do dnia
30 września 2019 roku.
§4
Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualne na czas realizacji zamówienia
zezwolenie na wielokrotne wykonywanie prac podwodnych na małych głębokościach
na obszarach morskich będących we właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu
Morskiego w Szczecinie oraz dysponuje zespołem nurkowym w składzie minimum
Kierownik Prac Podwodnych II klasy oraz 2 osoby z dyplomem nurka co najmniej
III klasy.
§5
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami wykonywania
prac podwodnych na obszarach morskich będących we właściwości terytorialnej
Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, wiedzą i zasadami sztuki prowadzenia
prac podwodnych oraz zgodnie z przepisami BHP i ochrony środowiska.
§6
1. Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej
umowy, w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczące osób trzecich i uszkodzenia mienia powstałe w związku
z prowadzonymi pracami.
2. Wykonawca wykona prace stanowiące przedmiot umowy własnymi siłami.
3. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji przedmiotu
umowy.
4. Podjęcie wykonywania czynności przez danego podwykonawcę wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Podwykonawcy powinni posiadać wszelkie uprawnienia niezbędne do wykonania
przedmiotu umowy.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania bądź
zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracowników oraz podmioty
działające na jego rzecz, jak za własne działania bądź zaniechania.
§7
1. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktowania się
z Wykonawcą w sprawie realizacji przedmiotu umowy określonym w § 1 ppkt

1.2, 1.3, 1.4, 1.5 i 1.6 jest pani Małgorzata Winnik – Specjalista ds. Budowli
Wodnych i Batymetrii w Wydziale Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu
Morskiego w Szczecinie, tel. 91 440-34-99, fax: 91 421-53-64.
2. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktowania się
z Wykonawcą w sprawie realizacji przedmiotu umowy określonym w § 1 ppkt
1.1, jest pan Marek Barwiński - Główny Specjalista w Wydziale Dróg i Budowli
Morskich Urzędu Morskiego w Szczecinie, tel. 91 440-34-95.
3. Ze strony Wykonawcy – do roboczych kontaktów z Zamawiającym w sprawie
realizacji przedmiotu umowy uprawniony jest …………. ….
§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe ogółem w kwocie ………… zł (słownie złotych
…………..), na którą składają się następujące kwoty:
1.1 kwota ..........................zł (słownie złotych....................), tytułem wykonania
usługi opisanej w § 1 ppkt 1.1,
1.2 kwota ..........................zł (słownie złotych....................), tytułem wykonania
usługi opisanej w § 1 ppkt 1.2,
1.3 kwota ..........................zł (słownie złotych....................), tytułem wykonania
usługi opisanej w § 1 ppkt 1.3
1.4 kwota ..........................zł (słownie złotych....................), tytułem wykonania
usługi opisanej w § 1 ppkt 1.4
1.5 kwota ..........................zł (słownie złotych....................), tytułem wykonania
usługi opisanej w § 1 ppkt 1.5
1.6 kwota ..........................zł (słownie złotych....................), tytułem wykonania
usługi opisanej w § 1 ppkt 1.6
2. Podatek VAT według stawki 0 % (na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 11 i 15
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 2174).
3. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całkowity koszt
wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 1.
§9
1. Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi
trzema fakturami:
1.1 pierwsza faktura za wykonanie przedmiotu umowy określonego
w § 1 ppkt 1.4 etap I oraz 1.5 wraz z przekazaniem Zamawiającemu
Atestów i Raportów nurkowych,
1.2 druga faktura za wykonanie przedmiotu umowy określonego
w § 1 ppkt 1.1, 1.2, 1.3 wraz z przekazaniem Zamawiającemu Atestów
nurkowych,
1.3 trzecia faktura za wykonanie przedmiotu umowy określonego
w § 1ppkt 1.4 etap II oraz 1.6 wraz z przekazaniem Zamawiającemu
Atestów nurkowych.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru częściowego
przedmiotu umowy, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.
3. Faktura VAT opłacona będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto
Wykonawcy w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

5. Za zwłokę w zapłacie należności wynikającej z faktury, Wykonawca jest
uprawniony do żądania odsetek, w wysokości ustawowej.
§ 10
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:
2.1 wadliwym wystawieniem faktury,
2.2 brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz
Zamawiającego,
2.3 różnymi danymi na oryginale i kopii faktury.
§ 11
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
1.1 odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca –
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
1.2 zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy
przez którąkolwiek ze stron w skutek okoliczności, za które odpowiedzialność
ponosi Zamawiający – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
z zastrzeżeniem ust. 5.
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
określonych w Kodeksie cywilnym – odpowiednio prawo do odszkodowania
uzupełniającego lub pokrywającego całość szkody.
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie umowy.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu, 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.
§ 12
1. Wszelkie zmiany treści umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nastąpić może wyłącznie za
zgodą Zamawiającego (w formie aneksu do umowy) w następujących
przypadkach:
2.1 przy występowaniu trudnych warunków hydrometeorologicznych tj.
znacznym ograniczeniu widoczności, występowaniu ujemnych
temperatur, wysokim stanie morza powyżej 3,

2.2 wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej.
3. Termin wykonania przedmiotu umowy może być odpowiednio przedłużony nie
dłużej niż o czas trwania warunków uniemożliwiających należyte wykonywanie
prac.
§ 13
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. Ponadto:
1. 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.
2. 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 niniejszego przepisu.
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
§ 14
1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd
powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§15
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1.Oferta Wykonawcy z dnia………………
2. Wykazy budowli – Załącznik nr 1 i 2

§ 16
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa
egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

Zamawiający

Wykonawca

