UMOWA nr ……………./2021
zawarta w dniu …………... w Szczecinie pomiędzy:
Skarbem Państwa – Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie: Plac
Batorego 4, 70-207 Szczecin, nr NIP: 852-24-44-711, nr REGON: 007017021, zwanym dalej
„Zamawiającym”, którego reprezentuje: dr inż. Piotr Durajczyk – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej
w Szczecinie
a
Panem/Panią ………………….. legitymującym się dowodem osobistym seria i numer ………………, o
numerze PESEL ………………………, zamieszkałym pod adresem ul. …………………………….,
zwaną dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”
zwanych łącznie „Stronami” a osobno „Stroną”
o następującej treści:
1.

1.
2.
3.

§ 1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego następujące
czynności specjalisty ds. elektronicznych map nawigacyjnych i pomiarów hydrograficznych w
zakresie:
1) Kontrola jakości danych batymetrycznych zebranych przez pracowników UŻŚ,
2) Mobilizacja i demobilizacja sprzętu pomiarowego na jednostce pomiarowo-inspekcyjnej,
3) Przetwarzanie danych batymetrycznych do komórek śródlądowych elektronicznych map
nawigacyjnych,
4) Utrzymanie poprawności produkcji śródlądowych elektronicznych map nawigacyjnych,
5) Weryfikacja terenowa do części lądowej InlandENC,
6) Przygotowywanie i sprawdzanie danych do udostępnienia,
7) Przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia na zakup specjalistycznego sprzętu i
oprogramowania
8) Stała współpraca z kierownikiem oraz operatorami Centrum RIS w celu usprawniania działania
systemu,
9) Udział w wewnętrznych spotkaniach roboczych,
10) Zgłaszanie wykrytych wad i usterek.
- zwane dalej „Przedmiotem umowy”.
§ 2.
Wykonawca oświadcza, że posiada wykształcenie/doświadczenie/kwalifikacje niezbędne do
wykonania powierzonego mu zlecenia, oraz że wykona je osobiście.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecenie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia
21.12.2021r.
Strony ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego przedmiotu
umowy w siedzibie Zamawiającego, ewentualnie w innym miejscu, co będzie podyktowane
charakterem czynności składających się na Przedmiot Umowy w wymiarze maksymalnie do 45
godzin miesięcznie, z takim zastrzeżeniem, że Wykonawca będzie dyspozycyjny w siedzibie
Zamawiającego nie mniej niż 10 godzin- w skali danego tygodnia.

4. Wykonawca oświadcza, że nie prowadzi działalności gospodarczej/prowadzi działalność
gospodarczą, w ramach której zatrudnia/nie zatrudnia* pracowników lub ma zawarte/nie ma
zawartych umów z innymi Wykonawcami*.
5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie
dotyczących jego danych ujętych w ust. 4.
6. Wykonawca we własnym zakresie zapewni sprzęt i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania
zadań określonych w umowie.
§ 3.
1. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy za cały okres obowiązywania niniejszej umowy
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w maksymalnej i łącznej
wysokości do ……………… zł brutto (słownie: ………………….. złotych). Wynagrodzenie będzie
płatne w odstępach miesięcznych, po zakończeniu każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego, w
którym był realizowany Przedmiot Umowy, według zasad opisanych w ust. 2-6. Wynagrodzenie to
obejmują wszystkie czynności Wykonawcy wraz z materiałem i innymi środkami wymienionymi m.in.
w § 2 ust. 6, a koniecznymi do realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 6 umowy.
2. Wynagrodzenie miesięczne składające się na kwotę wskazaną w ust. 1 stanowi: iloczyn ilości godzin, o
których mowa w § 2 ust. 3, w ciągu których Wykonawca realizował przedmiot umowy w danym
miesiącu przez stawkę za 1 godzinę wynoszącą ………………. zł brutto/kwota ……… zł plus
należny podatek VAT*.
3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia miesięcznego będzie: faktyczna ilość przepracowanych przez
Wykonawcę godzin, na podstawie „Ewidencji Godzin Pracy” prowadzonej przez
Zamawiającego/podpisany przez Strony bezusterkowy protokół z wykonania czynności
składających się na przedmiot umowy, z którego wynika ilość godzin, o których mowa w § 2 ust.
3, obejmujący wykaz czynności zrealizowanych w danym miesiącu kalendarzowym*.
4. Wynagrodzenie miesięczne płatne będą przelewem w terminie 21 dni po przedłożeniu przez
Wykonawcę prawidłowo wypełnionego: rachunku wystawionego na podstawie „Ewidencji Godzin
Pracy” na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę/ oryginału faktury VAT na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę*.
5. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie nie obejmuje refundacji kosztów podróży krajowych i zagranicznych, o których
mowa w paragrafie § 6.
7. W sytuacji zaistnienia okoliczności po stronie Wykonawcy, uniemożliwiających realizację
Przedmiotu Umowy w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca jest zobowiązany zgłosić
powyższą okoliczność Zamawiającemu. Za wskazany powyżej okres Wykonawca nie zachowuje
prawa do wynagrodzenia, z uwagi na brak świadczenia Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie będzie
wówczas uiszczane stosownie do ilości godzin, w ciągu których Wykonawca był w stanie realizować
Przedmiot Umowy.
8. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawca może naliczać odsetki tytułem opóźnienia zgodnie z
art. 481 § 1 i 2 k.c.
§ 4.
1. W razie nienależytego wykonywania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
2. Za każdy dzień uchybienia terminowi wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1,
nie więcej niż 50 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1.
3. Jeżeli Wykonawca – bez pisemnej zgody Zamawiającego – powierzy wykonanie zlecenia innemu
podmiotowi (lub usługę wykonywać będzie osoba inna niż wskazana w § 2 ust. 1 umowy)1), wówczas
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Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto o którym mowa w §
3 ust. 1.
Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego zastrzeżone na
jego rzecz kary umowne.
Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci
z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak obniżone wynagrodzenie wypłaci
Wykonawcy.
§ 5.
Do bieżącej współpracy z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonywaniem umowy, w imieniu
Zamawiającego upoważniony jest Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie lub osoba
przez niego upoważniona.
Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy i nie
stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu § 8 ust. 2.
§ 6.
W przypadku konieczności wykonywania zadań wskazanych w § 1 umowy w odległości powyżej 150
km liczonych od siedziby Zamawiającego – Skarbu Państwa - Urzędu Żeglugi Śródlądowej w
Szczecinie Pl. Batorego 4 - Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie zorganizować dojazd
do miejsca wykonywania czynności objętych przedmiotem umowy oraz zakwaterowania. W tym
zakresie Zamawiający pokryje koszty dojazdu i zakwaterowania zgodnie z zasadami opisanymi w
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013r. w sprawie wysokości oraz
warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, pod
warunkiem uprzedniego zaakceptowania przez Wykonawcę w terminie 2 dni przed planowanym
wyjazdem. Pozostałe koszty związane z koniecznością realizacji przedmiotu umowy w odległości
do 150 km liczonych od ww. siedziby Zamawiającego , Wykonawca pokrywa na swój koszt i
ryzyko i tym samym koszt ten jest wkalkulowany w wynagrodzenie Wykonawcy.
W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 zdanie 1 i 2, po zakończeniu wyjazdu Wykonawca
do 7 dni przedłoży Zamawiającemu dokumenty wyjazdowe, z których wynika koszt dojazdu (np.
zakup biletów, oświadczenia związane z ilością zużytego paliwa) oraz zakwaterowania.
§ 7.
Wszelkie dane i informacje przekazane Wykonawcy w związku z wykonaniem niniejszej umowy,
zarówno w czasie jej obowiązywania jak i po jej rozwiązaniu, będą traktowane jako poufne i mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom nieuprawnionym
żadnych informacji, o których dowiedział się przy wykonywaniu umowy oraz określonych pośrednio
lub bezpośrednio przez Zamawiającego, jako niejawne.
Wykonawca zobowiązuje się posługiwać wszelkimi poufnymi informacjami uzyskanymi w trakcie lub
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy wyłącznie w celu należytego wykonywania
świadczonych przez niego na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy.
Informacje objęte tajemnicą mogą być udostępnione innym osobom wyłącznie wówczas, gdy jest to
niezbędne do należytego wykonywania przedmiotu umowy i tylko niezbędnym w zakresie związanym
z realizacją ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Na przekazanie innym
osobom tych informacji Wykonawca musi wyrazić pisemną zgodę obejmującą zakres informacji oraz
wskazującą osobę, której mogą być one przekazane.
Zobowiązanie, o którym w ust. l obowiązuje w okresie obowiązywania umowy jak i po jej
rozwiązaniu lub wygaśnięciu.
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§ 8.
Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 2-tygodniowego okresu
wypowiedzenia. Okres ten biegnie od pierwszego dnia tygodnia następującego po tygodniu, w którym
zostało złożone oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Rozwiązanie umowy w trybie wskazanym w
ust. 1 nie wpływa na to, iż Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia za pozostały okres do końca
obowiązywania umowy (okres trwania wypowiedzenia).
Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w przypadku naruszeniu warunków umowy i przepisów przez Wykonawcę. Powyższe
rozwiązania będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do zaniechania naruszeń.
Strony przewidują możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron.
§ 9.
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Jeżeli jedno z postanowień umowy okaże się nieważne, umowa wiąże w pozostałym zakresie, przy
czym postanowienia nieważne zastępuje się postanowieniami możliwie najlepiej oddającymi intencje
stron
Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść jakichkolwiek wierzytelności
wynikających z umowy na osoby trzecie.
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie
adresu swojej siedziby lub adresu dla dokonywania doręczeń. Przy braku takiej informacji wszelkie
pisma i przesyłki wysłane na adres Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie będą uznawane za
doręczone.
Spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy Strony zgodnie poddają rozstrzygnięciu sądu
właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego.
Integralną część umowy stanowią dokumenty załączone do niniejszej umowy.

ZAMAWIAJĄCY:
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WYKONAWCA:

