WZÓR UMOWA nr ……………
W dniu ……………….. r. w Szczecinie pomiędzy: Skarbem Państwa –Dyrektorem
Urzędu Morskiego w Szczecinie, Pl. Stefana Batorego 4, 70 – 207 Szczecin
reprezentowanym przez:
Wojciecha Zdanowicza

- Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a firmą:
………………………………..
reprezentowaną przez :
………………………………….
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej
treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace konserwacyjne
polegające na przygotowaniu i utrzymaniu pól refulacyjnych – koszenie porostów
na wałach kwater okalających pola refulacyjne Urzędu Morskiego w Szczecinie.
2. Zakres przedmiotu umowy zawiera opis przedmiotu zamówienia, który stanowi
załącznik nr 1 do umowy.
3. Roboty zostaną wykonane sposobem ręcznym, z możliwością wykorzystania kos
spalinowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza stosowania do wykonania przedmiotu umowy innego,
szczególnie ciężkiego sprzętu mechanicznego, w celu uniemożliwienia niszczenia
obwałowań wykonanych z materiału miejscowego.
§2
1. Terminy wykonania przedmiotu umowy:
Etap I - 17.05 2021r. – 16.07.2021r.
Etap II - 06.09 2021r. – 29.10.2021r.
2. Zmiana terminu wykonania umowy nastąpić może wyłącznie za pisemną zgodą
Zamawiającego (w formie aneksu do umowy) w następujących przypadkach:
 przy występowaniu trudnych warunków hydrometeorologicznych, np.
znacznym ograniczeniu widoczności.
 wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej.
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3. W razie zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 2 termin wykonania przedmiotu
umowy może być odpowiednio przedłużony, nie dłużej niż o czas trwania warunków
uniemożliwiających wykonanie prac.
§3
Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiście. Zlecenie przez Wykonawcę
wykonania części prac podwykonawcom, wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
§4
1. Wykonawca odpowiada za warunki BHP i ochronę własnego mienia na terenie
realizacji przedmiotu umowy w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
2. Prace należy prowadzić stosując przepisy bhp. Wykonawca musi dysponować
osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, które zostały
przeszkolone w zakresie bhp przy tego rodzaju pracach.
§5
1. Przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do kontroli prac i dokonywania
uzgodnień z Wykonawcą będzie: Zbigniew Nowak – tel. 91 4403 233.
2. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktowania się z Zamawiającym i
dokonywania uzgodnień w zakresie realizacji przedmiotu umowy będzie:
…………………………
§6
1. Przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 7 dni, licząc
od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac.
2. Z czynności określonej w ust.1 zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego prac.
3. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad w wykonaniu przedmiotu umowy,
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie.
§7
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 VAT. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się
do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji podatkowych)
spowodowanych:
a) wadliwym wystawieniem faktury,
b) brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego,
c) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury.
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§8
1. Za wykonanie prac, stanowiących przedmiot umowy, Strony ustalają wynagrodzenie
netto
w
wysokości:
……………………………..
złoty
(
słownie:
………………………………), …………………………….. złoty brutto ( słownie:
………………………………………….. ) określone na podstawie oferty Wykonawcy,
z dnia ……………………………………... przyjętej przez Zamawiającego.
2. Stawka podatku, Zgodnie z art. 83 ust.1 pkt. 11 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 106 z późn. zm.) za usługi związane
z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych wynosi = „0%”
3. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje całkowity koszt wykonania
przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy.
§9
1. Rozliczenie prac będących przedmiotem umowy nastąpi dwiema fakturami po każdym
etapie wykonanych robót określonych w § 2 umowy, na podstawie protokołu odbioru
częściowego rozlicznych robót, w wysokości,
a. Za wykonanie pierwszego etapu ……………………….. zł brutto (słownie złoty:
………………………………… brutto).
b. Za wykonanie drugiego etapu ………………………… zł brutto (słownie złoty:
………………………… brutto).
2. Protokół odbioru prac po każdym etapie ich wykonania będzie obejmować zakres
odebranych prac na każdym obiekcie oddzielnie.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności wynikającej z faktury VAT w
terminie 14 dni od daty jej dostarczenia przez Wykonawcę dla Zamawiającego.
4. Za dzień wykonania zobowiązania określonego w ust. 1 uznaje się dzień obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 10
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:
a) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego brutto,
b) za zwłokę w wykonaniu I etapu – w wysokości 2,0 %, wynagrodzenia umownego
brutto Etapu I, za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w wykonaniu II etapu – w wysokości 2,0 %, wynagrodzenia umownego
brutto Etapu II, za każdy dzień zwłoki,
d) za zwłokę w usunięciu wad Etapu I – w wysokości 2,0% wynagrodzenia umownego
brutto Etapu I, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiającego na usunięcie wad,
e) za zwłokę w usunięciu wad Etapu II – w wysokości 2,0% wynagrodzenia umownego
brutto Etapu II, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiającego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez
którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi
Zamawiający – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
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3. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa
wysokość zastrzeżonych kar umownych, żądanie odszkodowania uzupełniającego
przez każdą ze stron jest dopuszczalne na zasadach ogólnych.
4. Łączna całkowita wysokość kar umownych, których może dochodzić strona nie może
przekroczyć wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8
ust. 1 umowy.
§ 11
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 niniejszą klauzulą.
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/ Stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, Prawo do wniesienia skargi dotyczy zgodności z prawem
przetwarzania danych osobowych.
d/ Zamawiający powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt: iod@ums.gov.pl
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Kodeks cywilny.
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§ 13
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy podlegać będą
rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny w Szczecinie.
§ 14
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15
Integralną częścią niniejszej umowy stanowią:
1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1,
2. Oferta Wykonawcy z dnia ………………- załącznik nr 2.
§ 16
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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