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WZÓR UMOWY Nr ……../PM/2019
zawarta w dniu …………….. 2019 r.. w Szczecinie pomiędzy:
Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie
z siedzibą w Szczecinie przy pl. Stefana Batorego 4,
70-207 Szczecin reprezentowanym przez:
Wojciecha Zdanowicza – Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie
zwanym dalej Zamawiającym
a firmą …………………………………………………………………………………………..
z siedzibą przy ul…………………………………………………….…………………………,
reprezentowaną przez:
1. …………………………………..
2. …………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą.
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy, w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego znak PO-II.3791.153.19, przeprowadzonym
w trybie „zapytania ofertowego” zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 6 Dyrektora
Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie
„Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Morskim w Szczecinie”
Strony zawarły umowę o następującej treści:
§ 1.
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonania prac i badań podwodnych na głębokości do 13 m, mających na celu
rozpoznanie archeologiczne obiektu podwodnego zalegającego na torze wodnym
Świnoujście – Szczecin km 50.450, który może stanowić zabytek w rozumieniu
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. z
2018 r. poz. 2067 z późn. zm.
2) dokonania oceny archeologicznej obiektu oraz sporządzenie sprawozdania.
3) w przypadku gdy znalezisko ma charakter archeologiczny sporządzenie karty
ewidencyjnej zabytku archeologicznego, dokumentacji fotograficznej i graficznej,
sprawozdania z badania oraz opracowanie wyniku badań;
zwanych dalej Przedmiotem Umowy.
§ 2.
1. Jednostkę pływającą, dla ekipy nurkowej, zapewni Urząd Morski w Szczecinie,
na okres niezbędny do wykonania prac podwodnych.
2. Wszelkie prace oraz badania podwodne należy przeprowadzić pod nadzorem
uprawnionego pracownika Urzędu Morskiego w Szczecinie.
3. Wszelkie prace oraz badania podwodne mają być wykonane przez nurka
posiadającego tytuł magistra archeologa i odbytą 12 miesięczną praktykę w zakresie
badań archeologicznych.
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4. Wykonawca prac musi uzyskać zgodę na zajęcie akwenu i stosować przepisy Ustawy
z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2003 r. nr
199 poz. 1936 z późn. zmianami).
5. Wykonawca podczas wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest do
postępowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności
z przepisami ustawy o ochronie zabytków oraz rozporządzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót
budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U.
poz. 1609).
§ 3.
1. Termin wykonania Przedmiotu Umowy do dnia 30 sierpnia 2019 r.
2. Za datę wykonania Przedmiotu Umowy Strony uważają dzień przekazania pełnej
dokumentacji o której mowa w § 1.
3. Miejsce dostarczenia wymienionej w § 1 dokumentacji: Wydział Pomiarów Morskich,
ul. Światowida 16c, 71-727 Szczecin.
4. Na okoliczność czynności odbioru dokumentacji powstałej w wyniku wykonania
Przedmiotu Umowy zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia stron
dokonane w toku odbioru.
5. W razie wystąpienia niemożliwych do przewidzenia zdarzeń zewnętrznych, takich jak
niekorzystne warunki hydrometeorologiczne, uniemożliwiających wykonywanie prac,
termin wykonania Przedmiotu Umowy zostanie przedłużony o czas trwania tych
zdarzeń.
§ 4.
1. Do kontaktów z Wykonawcą Zamawiający wyznacza Panią Andżelikę Czwartosz
tel. 91 44 03 373 oraz Pana Dariusza Matusiaka tel. 91 44 03 371.
2. Do kontaktów z Zamawiającym Wykonawca wyznacza …………………………………,
nr telefonu …………………..
§ 5.
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z przedłożoną przez Wykonawcę ofertą znak: ..………………………z dnia …………..,
na kwotę …………….. zł netto (słownie: ……………………….. złotych 00/100) + VAT w
wysokości określonej obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 11 marca 2004 o
podatku od towarów i usług, (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).
2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w czasie trwania umowy, stosowana będzie
stawka podatku VAT obowiązująca na dzień wystawienia faktury.
3. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowić będzie protokół odbioru przedmiotu
umowy przyjęty i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.
4. Ustala się termin na zapłatę faktury na 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Należność z tytułu faktury VAT zostanie zapłacona przelewem przez Zamawiającego
na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Za nieterminową zapłatę faktury Wykonawca będzie naliczał odsetki ustawowe
za opóźnienie, liczone za każdy dzień opóźnienia.
7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o nr NIP: ……………………
8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o nr NIP: 852-04-09-053
i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez jego podpisu.
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9. 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
§ 6.
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności,
za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia,
określonego w § 5 ust. 1 Umowy,
b) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – w wysokości 0,2%
wynagrodzenia umownego określonego w 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień
opóźnienia.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający
– w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 Umowy.
Kary umowne uregulowane będą w ciągu 14 dni od daty skierowania do strony
stosownego wezwania do zapłaty.
Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,
gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa karę umowną.
Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody
przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych, żądanie odszkodowania przez
każdą ze stron jest dopuszczalne na zasadach ogólnych.
Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie umowy.
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.
W przypadku o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§7

1.

W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości Przedmiotu Umowy, o którym
mowa w § 1, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania Przedmiotu Umowy – wytwarzania egzemplarzy
utworu wszelkimi i znanymi technikami w tym: poligraficznymi, elektronicznymi i
cyfrowymi,
b) wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu i dzierżawy oryginału lub kopii,
c) wprowadzania do pamięci komputera oraz wykorzystania w Internecie oraz innej
sieci komputerowej,
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2.
3.
4.

d) rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób inny niż określony w niniejszym
ustępie lit. b) i c) – publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania, nadawania i
reemitowania oraz publicznego udostępniania przedmiotu umowy, w taki sposób, aby
każdy mógł zapoznać się z nim w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
e) korzystania na własny użytek,
f) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim,
g) wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym.
Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym
w ustępach poprzedzających tak w kraju jak i za granicą.
Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich
egzemplarzy przedmiotu umowy wykonanych i przekazanych Zamawiającemu.
Przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz praw własności egzemplarzy
następuje z chwilą odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
§ 7.

1.

2.

3.

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.
Strony Umowy oświadczają, ze 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.
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).
§ 8.
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron
wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał rzeczowo
właściwy Sąd Powszechny w Szczecinie.
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§ 9.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 11.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zamawiający

Wykonawca
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