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Projekt umowy 
 
 
Zawarta w dniu ……. 2021 r. w Szczecinie pomiędzy: 
Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie                                    
Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, NIP 852-04-09-053; REGON 000145017. 
reprezentowanym przez: 
 
Pana Wojciecha Zdanowicza - Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 
 
zwanym dalej Zamawiającym 
 
a firmą 
 
 
 
reprezentowaną przez: 
 
 
zwaną dalej Wykonawcą 
 
 
 

§ 1 
 

Zgodnie z przyjęta ofertą cenową z dnia ….  2021 r. Zamawiający zleca,  a Wykonawca 
podejmuje się wykonania zadania pn.:  
 

„Wymiana uszkodzonych hydrantów zewnętrznych nadziemnych DN 80 dla 
celów ochrony przeciwpożarowej w ilości 3 sztuk na nowe, na nieruchomości 
Kapitanatu Portu Trzebież ul. Portowa nr 23, 72-020 Trzebież”. 

§ 2 

Zakres umowy obejmuje wymianę na nowy: 
 hydrant zewnętrzny nadziemny DN 80n przy bosmance – 1 szt. 
 hydrant zewnętrzny nadziemny DN 80n przy nabrzeżu tranzyt – 1 szt. 
 hydrant zewnętrzny nadziemny DN 80n przy nabrzeżu PRCiP – 1 szt. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
 dostawy hydrantów zewnętrznych nadziemnych o średnicy DN 80 w ilości 3 szt., 

zgodnie z normą PN-EN 14284:2009 (hydranty przeciwpożarowe nadziemne, z 
pojedynczym zamknięciem, żeliwne, kolor czerwony), 

 uzyskania w imieniu Zamawiającego zgody na odcięcie dopływu wody na 
odcinkach sieci, na których będzie realizowana wymiana hydrantów, 
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 wykonania robót ziemnych w niezbędnym zakresie, z odtworzeniem 
nawierzchni, 

 demontażu uszkodzonych hydrantów oraz elementów instalacji przesyłowej na 
terenie w/w placówek,  

 montażu nowych hydrantów, 
 wykonania prac porządkowych po realizacji zlecenia. 

2. Hydranty powinny otrzymać indywidualną cechę aktualizacji (nalepkę z nazwą 
firmy kontrolującej, nazwisko i podpis Wykonawcy oraz datę wykonania  
i ważności przeglądu). 

§  4 

W związku z wykonywaniem przedmiotu  umowy:  
 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za materiały, urządzenia 

wprowadzone na teren obiektów. 
 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie i bezpieczeństwo 

swoich pracowników. O ile będzie to konieczne Wykonawca dostarczy  
i zainstaluje niezbędne tymczasowe zabezpieczenia takie jak: zapory, znaki 
ostrzegawcze, barierki itp. 

 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania miejsca prac w należytym 
porządku i bieżącego wywozu odpadów na własny koszt (w tym 
zdemontowanych hydrantów) jak również zobowiązany jest do uporządkowania 
miejsca robót po wykonanych w ramach umowy pracach. 

                                                        § 5 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot umowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i ustalonymi 
standardami. 

2. Prace związane z realizacją umowy, Wykonawca wykona zgodnie z normami oraz 
z zachowaniem przepisów bhp. 

3. Zamawiający wymaga, aby wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy 
materiały, posiadały aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania  
w budownictwie, wymagane prawem budowlanym. 

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające zgodność dostarczonych i zamontowanych hydrantów z normą  
PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpożarowe nadziemne. 

§ 6 

1. Wykonawca udzieli bezpłatnej gwarancji na zamontowane hydranty przez okres 
12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru. 

2. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania 
zgłoszonych przez Zamawiającego, niewynikających z jego winy usterek lub wad 
w zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy hydrantach lub 
wymiany hydrantów na nowe, w przypadku, jeżeli usunięcie usterek lub wad 
będzie niemożliwe lub nieopłacalne. 

3. W przypadku, gdy po wykonaniu dwóch napraw gwarancyjnych tego samego 
elementu, będzie on nadal wykazywał wady w działaniu, Wykonawca zobowiązany 
będzie do wymiany elementu na nowy bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 
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4. Zgłoszenie stwierdzonych usterek lub wad dokonywać będą uprawnione przez 
Zamawiającego osoby, za przyjęcie przez Wykonawcę zgłoszenia usterki lub 
wady, uznany będzie fakt jego wysłania przez Zamawiającego na adres e-mail 
Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia działań w celu usunięcia 
zgłoszonych przez Zamawiającego usterek lub wad w terminie nie dłuższym niż 
24 godziny od momentu ich zgłoszenia. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia zgłoszonych usterek lub wad  
w terminie nieprzekraczającym 3 dni od dnia ich zgłoszenia. 

7. Usunięcie zgłoszonych usterek lub wad zostanie potwierdzone protokołem. 
8. W przypadku o którym mowa w ust. 3, Wykonawca wymieni hydranty na nowe  

w terminie 14 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia konieczności wymiany. 
9. W sytuacji, o której mowa w ust. 8, termin gwarancji udzielonej przez Wykonawcę 

liczony będzie od nowa od dnia protokolarnego potwierdzenia zamontowania 
wymienionych hydrantów. 

10. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia usterek lub wad   
w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do naliczenia kar umownych, z zastrzeżeniem, że jeżeli opóźnienie 
Wykonawcy będzie dłuższe niż 14 dni, Zamawiający będzie miał prawo do 
zlecenia usunięcia usterek lub wad podmiotowi trzeciemu i obciążenie kosztami 
naprawy Wykonawcę. 

11. Podstawą odbioru wykonanych prac oraz ich rozliczenie jest wykonanie testów 
ciśnienia i wydajności zamontowanych hydrantów, uzyskanie wymaganych 
parametrów roboczych urządzenia potwierdzone raportami z przeglądów 
technicznych sporządzonych przez Wykonawcę podpisane przez przedstawicieli 
Stron. Protokół odbioru robót zostanie sporządzony przez pracownika UMS  
w obecności Wykonawcy. 

                                                                § 7 
 
1. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktowania się z 

Wykonawcą przy realizacji niniejszej umowy jest: 
 Krzysztof Stawiarski –Główny Specjalista ppoż, tel. 91 44 03 386, kom.     

609 694 136, kstawiarski@ums.gov.pl, 
 Wioleta Turowska tel.: 091-44-03-363, wturowska@ums.gov.pl 
 Kapitanat Portu Trzebież tel.: 091 424-16-54, 312-83-46, 312-84-05 

2. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktowania się  
z Zamawiającym przy realizacji niniejszej umowy jest…………………… 

§ 8 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w wysokości …………… zł netto (słownie: …………………  
……………………………………. 00/100), określone na podstawie kwoty zawartej 
w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 
powiększone o należny podatek VAT, czyli ……………….. zł brutto 
(słownie:………………………………………… 00/100). 

2. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca naliczać będzie odsetki 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Uzgodniona cena obejmuje wykonanie całości przedmiotu umowy. Obejmuje ona 
wszelkie koszty związane z realizacją zadania. Ryzyko prawidłowości ustalenia 
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kosztów wykonania przedmiotu umowy obciąża Wykonawcę. 
 

§ 9 
 
1. Ustala się że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury. 
2. Faktura VAT zostanie wystawiona po wykonaniu przedmiotu umowy,  

na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego bez zastrzeżeń przez 
uprawnionych przedstawicieli stron. 

3. Ustala się termin zapłaty faktury na 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 
dokumentów rozliczeniowych. 

 
§ 10 
 

Odbiór końcowy, którego przedmiot stanowi całkowite zakończenie prac objętych 
umową, dokonany będzie przez uprawnionych przedstawicieli obu stron, w ciągu 
7 dni od pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót przez Wykonawcę.  
Z czynności związanych z odbiorem końcowym musi być sporządzony protokół 
odbioru. 

                                                     § 11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
 z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca –   
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  
w § 8 ust. 1. 

 za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy –  w wysokości 
0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 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, o którym mowa  
w § 8 ust. 1.  

3. Strona, która naruszyła postanowienia umowy, zobowiązana jest zapłacić karę 
umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania zapłaty. 

4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad 
kwotę naliczonych kar umownych, na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania należności z tytułu kar 
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 12 

1. Wykonawca wykona prace stanowiące przedmiot umowy własnymi siłami.  
2. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji przedmiotu 

umowy.  
3. Podjęcie wykonywania czynności przez danego podwykonawcę wymaga 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  
4. Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiającego za działania bądź 

zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracowników oraz podmioty 
działające na jego rzecz, jak za własne działania bądź zaniechania.  
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§ 13 

1. Wykonawca oświadcza że jest podatnikiem VAT. 
2. Zamawiający jest podatnikiem VAT nr NIP 852-04-09-053. 
3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej 

dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT. 
4. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego 

ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych: 
 wadliwym wystawieniem faktury VAT, 
 brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz 

Zamawiającego za wykonane usługi, 
 różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 

§ 14 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy opisany w § 1 w terminie  
1 miesiąca od dnia zawarcia umowy. 

§ 15 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 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.  

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

§ 16 

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 



6 
 

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,  

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   

§ 17 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie 
mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy podlegać będą 
rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd Powszechny w Szczecinie. 

3. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

4. Integralną część umowy stanowi: 
- oferta cenowa Wykonawcy- załącznik nr 1 

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


