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UMOWA Nr ………………… 

zawarta w Szczecinie w dniu ………………… 2015 r. pomiędzy: 
 
Skarbem Pa ństwa – Dyrektorem Urz ędu Morskiego w Szczecinie  
Pl. Stefana Batorego 4, 70 – 207 Szczecin 

reprezentowanym przez : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Zamawiaj ącym,  
a 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

NIP: ……………………; REGON: …………………… 
 

reprezentowanym przez : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną/ym dalej Wykonawc ą, 

łącznie zwanymi Stronami. 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie udzielenia zamówienia na podstawie  art. 4 pkt 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907; 
z późniejszymi zmianami).  

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi pn. „Ocena 
archeologiczna znaleziska zlokalizowanego w Kanale Piastowskim (wrak kadłuba 
jednostki pływaj ącej – barka z amunicj ą)”. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie 
specjalistycznej usługi, polegającej na dokonaniu oceny archeologicznej znaleziska  
zlokalizowanego w dnie Kanału Piastowskiego, strona „W”, ok. km 9.250÷9.300 toru 
wodnego Świnoujście – Szczecin, w odległości ok. 30 m od linii brzegu, na głębokości około 
12 m, na terenie obecnie realizowanej inwestycji pn.: „Modernizacja toru wodnego 
Świnoujście – Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) - etap II, strona wschodnia 
i zachodnia”. 

 

Znalezisko usytuowane jest w polskich obszarach morskich (morskie wody wewnętrzne), 
będących we właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie i może 
stanowić zabytek w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z późniejszymi zmianami) 
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2. Zakresem usługi objęte są wszelkie czynności niezbędne do identyfikacji i właściwej oceny 
znaleziska, w tym w szczególności: 

 

1) przeprowadzenie specjalistycznych badań podwodnych przy użyciu pojazdu 
podwodnego wyposażonego w kamerę wideo oraz sonar dookólny wysokiej 
rozdzielczości, 

 

2) wykonanie – przy udziale archeologa podwodnego – oględzin oraz dokonanie oceny 
archeologicznej znaleziska, przez ekipę nurków posiadających doświadczenie przy 
zabytkach nautycznych oraz przy pracach związanych z występowaniem obiektów 
niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, 

 

3) sporządzenie Ekspertyzy archeologicznej (w ilości 3 egz. – w wersji papierowej 
i elektronicznej na płycie DVD), mającej na celu przede wszystkim ustalenie, 
czy znalezisko jest zabytkiem, zawierającej w szczególności: 

 

a) sprawozdanie z badań podwodnych, 
 

b) wytyczne dot. sposobu wydobycia wraku na powierzchnię wraz z transportem 
i rozładunkiem na nabrzeżu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, 

 

c) określenie szacunkowego kosztu wydobycia wraku oraz zabytków ruchomych 
znajdujących się na zewnątrz i wewnątrz kadłuba jednostki wraz z kosztem 
oczyszczenia akwenu z przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. 

 
 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania rzetelnej oceny dna w miejscu zalegania 
znaleziska i na obszarze do 20 m wokół wraku oraz wskazania jego kształtu, a także miejsc 
występowania obiektów niebezpiecznych. Wszystkie materiały wykonane podczas badania 
(obrazy sonarowe i  obrazy z kamery) należy poddać szczegółowej interpretacji, a jej wyniki 
ująć w Ekspertyzie archeologicznej, o której mowa w ust. 2 pkt 3. Powyższe materiały będą 
przekazane Zamawiającemu w formie roboczej, w ilości 1 egz. w wersji papierowej 
i elektronicznej na płycie DVD  

 
 

4. Jednostkę pływającą oraz pozostały sprzęt, niezbędny do wykonania usługi zapewnia 
Wykonawca we własnym zakresie, a jego koszt ujęty jest w wynagrodzeniu określonym 
w § 4.  

 
 

5. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zabezpieczenia brzegu przed osunięciem – 
w przypadku wystąpienia takiej konieczności.  

 
 

6. Wszelkie czynności związane z oceną wraku należy prowadzić przy ścisłej współpracy 
z Inżynierem Kontraktu i Wykonawcą Robót Budowlanych, realizującym inwestycję pn.: 
„Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) - etap II, 
strona wschodnia i zachodnia”. 

 
 

7. Z uwagi na występowanie obiektów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, prace 
należy wykonywać z należytą ostrożnością, zastosowaniem odpowiednich procedur 
postępowania oraz uwzględnieniem współpracy z właściwymi służbami Marynarki Wojennej 
– o ile zaistnieje taka konieczność. 

 

§ 2 
Termin wykonania zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej 
umowy, w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca pisemnie poinformuje 
Zamawiającego o terminie rozpoczęcia prac. 
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2. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 będzie podpisany przez 
obie strony umowy protokół odbioru dokumentów wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 3 oraz 
w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, przekazanych przez Wykonawcę Zamawiającemu, w terminie 
określonym w ust. 1. 
Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia przekazania 
Zamawiającemu kompletnych i zaakceptowanych przez Zamawiającego dokumentów 
sporządzonych przez Wykonawcę. 

 
 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania aneksu do umowy, zmieniającego wskazany 
w ust. 1 termin realizacji przedmiotu umowy, jedynie w przypadku wystąpienia opóźnień 
niezależnych od Wykonawcy. 

 

§ 3 
Sposób wykonywania usługi 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie do wykonania 
przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy. 

 
 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem warunków 
bezpieczeństwa, z należytą starannością i najlepszą praktyką zawodową, zgodnie 
z przepisami polskiego prawa, polskimi i europejskimi normami i zasadami oraz aktualnym 
poziomem wiedzy. Przedmiot umowy winien zawierać wszystkie elementy z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
 

3. Zamawiający zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą przy wykonywaniu przedmiotu 
umowy, a w szczególności udostępniać materiały i dokumenty, które posiada, w celu 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

 
 

§ 4 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wartość wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi: 
………………. zł netto (słownie: ………………………………………………..).  
Po doliczeniu podatku VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia Umowy (23%), 
wynagrodzenie brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi ………………. zł (słownie: 
………………………………………………..). 

 

2. Za datę realizacji płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

 

3. Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie płatne po przyjęciu przedmiotu umowy określonego 
w § 1 protokołem odbioru podpisanym przez obie strony, na podstawie wystawionej 
faktury VAT, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy: nr ………………………………………………... 

 

4. Wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy pokryje Wykonawca 
w ramach wynagrodzenia ustalonego w ust. 1. 

 
 

§ 5 
Korespondencja mi ędzy stronami 

1. Wszelka korespondencja stron, oświadczenia, potwierdzenia i informacje wymagają 
zachowania formy pisemnej. W sprawach bieżących strony dopuszczają kontakt  
za pomocą poczty elektronicznej. 
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2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie p. ……………………………....………... tel. ………………. 
mail: ………………………… 

 

3. Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. Elżbieta Buszyńska,  tel. 091 44-03-375, mail: 
ebuszynska@ums.gov.pl. 

 

§ 6 
Prawa autorskie 

1. Niniejszą umową Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie, 
w tym wyłączne prawa do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz 
przenoszenia praw nabytych na podstawie niniejszej umowy na inne osoby, do wszystkich 
utworów powstałych w wykonaniu lub w związku z wykonaniem niniejszej umowy, w tym  
w szczególności do Ekspertyzy archeologicznej, bez obowiązku zapłaty dodatkowego 
wynagrodzenia, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie: 

 

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy 
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową,  

 

2) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania 
do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo kopii, 

 

3) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w niniejszym ustępie pkt 2) – 
publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania 
i reemitowania, a także publicznego udostępnienia utworów w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

 

4) korzystania na własny użytek, 
 

5) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, 
 

6) wprowadzania zmian, skrótów. 
 
 

2. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawami wymienionymi  
w punktach poprzedzających, tak w kraju jak i za granicą. 

 
 

3. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy, 
które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę 
przedmiotu umowy w terminie odbioru przedmiotu umowy. 

 
 

4. Przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz praw własności egzemplarzy nastąpi 
z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowań stanowiących przedmiot umowy 
w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. 

 
 
 

§ 7 
Kary umowne 

1. Wysokość kar umownych, które Wykonawca zapłaci z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy: 
1) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia, o którym mowa  w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, liczone za każdy dzień 
zwłoki, 

 

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa  w § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy. 
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2. W razie 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 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy. 

 

3. Kwoty kar umownych Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia przysługującego  
Wykonawcy. 

 

4. Jeżeli rzeczywista szkoda przewyższy wysokość kar umownych, Zamawiającemu 
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

 
 

§ 8 
Postanowienia ko ńcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej (aneksu), pod 
rygorem nieważności. 

 
 

2. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy, 
ze względu na siedzibę Zamawiającego, sąd powszechny w Szczecinie. 

 
 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa 
polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami i ustawy o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych. 

 
 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze stron. 

 

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 
 

Załącznik nr 1  – Oferta Wykonawcy 
 

Załącznik nr 2  – wydruk z CEIDG/KRS Wykonawcy 
 

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                            WYKONAWCA 
 


