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                                                                                                                                                       Załącznik nr 3 

Wzór 
Umowa nr BONe.II.261.09.02.19 

PO.II.3791.71.19 
                                            
 
zawarta  w  Szczecinie w dniu ……….2019 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: …………….., wpisaną do  krajowego Rejestru Sądowego 
przez Sąd Rejonowy w …………………………. pod numerem KRS ………………………., 
reprezentowanym przez : 
…………………………………………………….. 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 
 

§ 1 
 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania izolację akustyczną siłowni 

pogłębiarki MĄTWA w Porcie Mrzeżyno. 
2. Zakres prac przedmiotu umowy obejmuje: 

a) wykonanie izolacji akustycznej pomiędzy siłownią i pokładem głównym 
pogłębiarki MĄTWA materiałem: 

 Rockwool SeaRox SL 620 gr. 50 mm – pierwsza warstwa, 
 Rockwool SeaRox SL 720 ALU gr. 50 mm – druga warstwa, 
 powierzchnia do izolacji – 60 m2. 

b) projekt wykonania izolacji – załącznik nr 1. 
 

§ 2 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy opisany w § 1 w terminie do 

dnia 28.06.2019 r. - uzgodnionym z Zamawiającym. 
2. Termin realizacji przedmiotowej usługi na pogłębiarce MĄTWA określa się na 5 dni 

roboczych.  
3. Zamawiający udostępni Wykonawcy jednostkę w terminie uzgodnionym pomiędzy 

stronami.  
 

§ 3 
 

1. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do prowadzenia nadzoru nad 
wykonywaniem przedmiotu umowy jest:  
Janusz Michalski - kierownik oddziału technicznego BON-e 

     Jerzy Czajkowicz - starszy inspektor ds. eksploatacji i remontów BON-e 
2. Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach dotyczących wykonywania przedmiotu 

umowy jest upoważniony: 
……………………………… -  przedstawiciel Wykonawcy. 
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§ 4 

 
Wszystkie odbiory niezbędne dla potwierdzenia prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy będą organizowane przez Wykonawcę i przeprowadzane w obecności 
przedstawicieli Zamawiającego. 

 
§ 5 

 
Podczas realizacji przedmiotu umowy stosowany będzie:  
 odbiór końcowy obejmujący całkowicie zakończone prace, dokonany przez 

przedstawicieli Zamawiającego i osoby upoważnione ze strony Wykonawcy 
zakończony przyjęciem i podpisaniem przez obie strony umowy protokołu z odbioru. 

 
§ 6 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

umowne w wysokości ………………… zł netto +  0 %  podatku  VAT (zgodnie  z art. 83 
ust. 1 pkt .15 ustawy z dnia  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.     
z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), słownie: ………………………………………………. zł 
netto + 0 % podatku VAT. 

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół końcowy sporządzony w dwóch 
jednobrzmiących egzemplarzach, podpisany bez uwag przez upoważnionych 
przedstawicieli stron. 

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

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie należności i koszty Wykonawcy 
niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy, w szczególności robociznę, transport 
oraz koszty materiałów i urządzeń. 

 
§ 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 

 
Wykonawca w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy zapewnia na jednostce 
pływającej warunki zgodne z obowiązującymi przepisami bhp, ppoż. oraz ochrony 
środowiska. 
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§ 9 

 
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 określonego umową terminu wykonania poszczególnych 
przeglądów – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 
6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub 
gwarancji – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego          
w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na 
usunięcie wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
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. 

 
§ 10 

 
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 lub wykonanie umowy zagraża bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu  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. 
 

§ 11  
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, zobowiązując się 
jednocześnie, że prace objęte przedmiotem umowy wykona zgodnie z ofertą. 

2. Okres gwarancji ustala się na 12 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. 
 

 
§ 12  

 
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 
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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: 

1) 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, 

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

3) 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), 

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

 
§ 13 

 
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 14 

 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie ma 
ustawa Kodeks Cywilny. 

 
  § 15 

 
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. 

 
  § 16 

 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 
otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający. 
Integralną część umowy stanowią: 
 

1) Projekt wykonania izolacji – załącznik nr 1. 
2) Oferta Wykonawcy -  załącznik nr 2. 

 
 
 ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 
 
 
 
 


