
 

Załącznik do Zapytania ofertowego  
 

Wzór umowy 
Dot. postępowania Nr PO-II-370/ZZP-3/0?/16 

 
W dniu ………. .......2016 r. pomiędzy:  
 
Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą  
w Szczecinie pl. Batorego 4,  reprezentowanym przez: 
 
……………………….   – ……………………………. 

       
a  
 
Wykonawcą: 

 
…………………………………………………………………………………………………
…. 
 
reprezentowanym przez: 
 
……………………………    ………………………… 
 
została zawarta umowa następującej treści: 
 
 

§ 1 
 

1. Zamawiającego zleca , Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie 
polegające na wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla odcinków brzegu 
morskiego położonych pomiędzy Dziwnówkiem i Dziwnowem km: 385.4 – 388.3 
oraz Rewalem i Trzęsaczem km: 372.0 – 373.5”. 

 
Zakres robót obejmuje 

 
a. Wykonanie opracowania mapowego zawierającego:  

i. Ortofotomapę. 
ii. Plan sytuacyjny profili poprzecznych. 
iii. Kilometraż i hektometraż wybrzeża. 
iv. Warstwice terenu z LIDAR NMT wykonane w odstępie 0,5 m. 
v. Ewidencja gruntów. 
vi. Granice pasa technicznego. 
vii. Wykaz współrzędnych przekrojów poprzecznych 
viii. Dane batymetryczne.  

 
b. Wykonanie przekrojów poprzecznych z danych NMT  (co 50 m) i 

sondażowych. 
 

c. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie wymienionych 
poniżej danych źródłowych, które zostaną udostępnione Wykonawcy przez 
Zamawiającego tj. 

i. Map ewidencji gruntów 
ii. Ortofotomapy. 
iii. Danych sytuacyjno wysokościowych NMT LIDAR. 



 

iv. Kilometrażu i hektometrażu wybrzeża. 
v. Granicy pasa technicznego. 
vi. Sondaży. 

 
d. Wykonaną dokumentację należy przekazać w formie: 

i. DWG, DXF, 
ii. PDF warstwowy. 

§ 2 
 
Strony uzgadniają termin wykonania przedmiotu umowy na dzień ……….…..2016 r. 
 

§ 3 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością 

zgodnie niniejszą umową, a następnie przekaże Zamawiającemu przedmiot 
umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

2. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac przy udziale 
podwykonawców, Wykonawca w terminie trzech dni od podpisania umowy 
przedłoży Zamawiającym do zatwierdzenia wykaz podwykonawców wraz z 
zakresem powierzonych im robót oraz projekt umowy. 

3. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego 
pracowników jak za działania własne i swoich pracowników. 

4. Przedstawicielem Wykonawcy podczas realizacji przedmiotu umowy będzie 
…………………….…… 

5. Do reprezentowania Zamawiającego w sprawach dotyczących wykonania 
przedmiotu umowy jest upoważniony …………………..……. 

 
§ 4 

 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonanych prac wyszczególnionych w § 1 

ustala się na kwotę ………………. zł netto (słownie złotych: ………………………). 
2. Po doliczeniu podatku VAT w wysokości 23 %, wynagrodzenie za przedmiot 

umowy wyniesie       ….      zł brutto (słownie złotych: ………………………………). 
3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 
4. 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: 
4.1. wadliwym wystawieniem faktury VAT, 
4.2. brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz 

Zamawiającego,  
4.3. różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 

5. W przypadku, gdy w toku wykonywania umowy zmianie ulegnie obowiązująca 
stawka podatku VAT obciążająca usługi świadczone przez Wykonawcę, zmianie 
ulegnie również odpowiednia część wynagrodzenia Wykonawcy przez doliczenie 
do kwoty wynagrodzenia netto należnego wykonawcy, właściwej stawki podatku 
VAT zgodnie z odrębnymi przepisami prawa regulującymi płatność w/w 
należności publicznoprawnej. 

 
 
 



 

§ 5 
 
1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo 

na podstawie faktury końcowej. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół 
odbioru końcowego podpisany przez strony umowy.  

2. Zamawiający zakończy czynności odbioru końcowego najpóźniej w terminie  
14 dni od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru. 

3. Ustala się termin płatności faktur na 14 dni od daty dostarczenia 
Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych. 

4. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego 
przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego podpisany przez osoby 
upoważnione przez strony umowy. Protokół odbioru końcowego będzie 
podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej. 

5. W przypadku, jeżeli faktura obejmuje należności Wykonawcy z tytułu 
wynagrodzenia za prace, które zostały powierzone podwykonawcom, zapłata 
należności uzależniona jest od wykazania w formie pisemnej przez Wykonawcę, 
iż rozliczył się on w tym zakresie z podwykonawcą, bądź zabezpieczył 
roszczenia podwykonawcy z tego tytułu. 

 
 § 6  
 
1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie kar umownych w 
następujących wypadkach i wysokościach: 
1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu: 

1.1.1. odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek 
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w 
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 

1.1.2. zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

1.1.3. zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
rękojmi za wady - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego 
na usunięcie wad. 

1.2. 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 – z zastrzeżeniem treści art. 145 ustawy prawo zamówień 
publicznych. 

2. 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. 

  
§ 7 

 
1. Z chwilą wydania przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe do wykonanego przedmiotu umowy oraz prawa 
do korzystania przez Zamawiającego z otrzymanych danych na niżej 
wymienionych polach eksploatacji. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu 
prawo domagania się dodatkowego wynagrodzenia. Przeniesienie autorskich 
praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji: 
a) zwielokrotnianie i utrwalanie otrzymanych danych poprzez wytwarzanie 

określoną techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
b) wprowadzenie do pamięci komputera; 



 

c) udostępnienie ich w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

d) wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem otrzymanych danych albo kopii; 
e) wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym; 
a) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono; 
b) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie przedmiotu umowy w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym; 

c) korzystania na własny użytek; 
d) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, a 

w szczególności w celu złożenia oferty na wykonanie robót objętych 
dokumentacją będącą przedmiotem niniejszej umowy; 

e) wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym. 
2. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie danych (lub ich części) w innych 

pracach wykonanych przez Zamawiającego bądź na jego zlecenie. 
3. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem 

  wymienionym w ustępach poprzedzających tak w kraju jak i za granicą. 
4. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich 

opracowań, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem   
przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 

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

 
§ 8 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową w zakresie realizacji 

zamówienia, uzgodnień i odbiorów objętych niniejszą umową obowiązują 
przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy Kodeks Cywilny. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w tekście niniejszej umowy mogą być 
dokonywane jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

3. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy podlegać będą 
rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Szczecinie. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 
otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający. 

5. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania. 
 
 
 
 
   Z A M A W I A J Ą C Y      W Y K O N A W C A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
   


