
 
UMOWA nr  

 
zawarta we Wrocławiu, dnia …………………………. r. pomiędzy  
 
Dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu   
którego funkcję pełni dr Jan Pyś,  
Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu ul. Podwale 62, 50-010 Wrocław 
 
zwanym dalej „Zleceniodawcą”  
 
a Panem ………………………………………………, zwanym dalej „Zleceniobiorcą” 
zamieszkałym pod adresem ………………………..……………………………………….. 
 
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 
 
o następującej treści: 
 

§ 1. 
 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego z przepisami wykonywania na 
rzecz Zleceniodawcy kwalifikowanych usług eksperckich jako Ekspert Technicznej Komisji 
Inspekcyjnej Urzędu Żeglugi Śródlądowej, we Wrocławiu powołanej na podstawie art.10a 
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1863 ze 
zm.)  polegających w szczególności na: 

1) wykonywaniu obowiązków członka Technicznej Komisji Inspekcyjnej i przestrzeganiu 
zasad zawartych w przepisach prawa, w tym w zarządzeniu Dyrektora Urzędu Żeglugi 
Śródlądowej we Wrocławiu w sprawie powołania Technicznej Komisji Inspekcyjnej  do 
przeprowadzenia pomiarów statku i inspekcji technicznej statku w Urzędzie Żeglugi 
Śródlądowej we Wrocławiu, a w szczególności: 
a) dokonywaniu inspekcji technicznej statków żeglugi śródlądowej 
b) wykonywaniu czynności pomiarowych statków żeglugi śródlądowej, 
c) wystawianiu protokołów z przeprowadzonych czynności pomiaru statków 
d) wystawianiu protokołów z przeprowadzonych inspekcji 
e) przygotowywaniu pisemnego stanowiska Komisji w kwestii zdolności żeglugowej 

danego statku zwanych dalej „zleceniem” w zakresie: 
(1) budowy statku i jego kadłuba, w szczególności ich wytrzymałości i stateczności; 
(2) budowy maszynowni, kotłowni i zasobników paliwa; 
(3) prześwitu bezpiecznego, wolnej burty w tym minimalnej wolnej burty, oraz 

znaków i podziałek zanurzenia; 
(4) urządzeń sterowych; 
(5) budowy maszyn; 
(6) spełniania wymagań bezpieczeństwa dotyczących ochrony wód, powietrza lub 

przed hałasem; 
(7) urządzeń elektrycznych; 
(8) spełniania wymagań technicznych w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy; 
(9) urządzeń grzewczych, do gotowania i chłodzenia zasilanych paliwem; 

 
 

§ 2. 
 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada kwalifikacje niezbędne do wykonania powierzonego 
mu zlecenia, oraz że wykona je osobiście. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecenie: 



1) od dnia ……………….. 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

2) zgodnie z wymaganiami Zleceniodawcy zawartymi w załączniku nr 1 do umowy. 

 
§ 3. 

 
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za całokształt prac objętych 
przedmiotem umowy będzie  wynagrodzenie ustalone z zastrzeżeniem ust. 2 na podstawie 
liczby pełnych godzin faktycznie wykonywanych prac w ramach umowy w oparciu o stawkę 
roboczogodziny w wysokości Rg = ……… brutto zł/h. Wynagrodzenie za część godziny 
wypłacane będzie proporcjonalnie.  

2. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie  przekroczy 
kwoty ………….. zł (słownie: ……………………………………..) brutto miesięcznie. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że rozliczenie za czynności wykonywane w ramach umowy 
odbywać się będzie w cyklach miesięcznych (od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca) 

na podstawie rachunków wystawionych przez Zleceniobiorcę po zakończeniu wskazanych 
okresów rozliczeniowych oraz po zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę protokołu, o jakim mowa 
w § 4. Tylko i wyłącznie zatwierdzony przez Zleceniodawcę protokół stanowi podstawę do 
wystawienia przez Zleceniobiorcę rachunku. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy o 
nr ………………………………………………………………. w terminie  21 dni od dnia 
doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo wystawionego rachunku. Rachunek należy doręczyć 
Zleceniodawcy pod adres siedziby Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. 

5. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku 
bankowego Zleceniodawcy. 

6. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zleceniobiorca może żądać od 
Zleceniodawcy odsetek ustawowych. 

7. Zleceniodawca nie wyraża zgody na przelew (cesję) wierzytelności z tytułu realizacji 
niniejszej umowy na osoby trzecie. 

8. Zleceniodawca oświadcza, że wynagrodzenie jest finansowane ze środków Urzędu Żeglugi 
Śródlądowej we Wrocławiu. 

 

§ 4. 
 

1. W terminie siedmiu dni od zakończenia kalendarzowego miesiąca Zleceniodawca: 

1) sporządzi protokół z wykonania i przyjęcia zlecenia, zwany dalej „protokołem”, 
którego wzór stanowi załącznik 2 do umowy. 

2) dołączy do protokołu inne niezbędne dokumenty.  

2. Protokół powinien zawierać w szczególności: 

1) datę i miejsce jego sporządzenia; 

2) Informacje o ilości i miejscach wyjazdów służbowych   

3) Informację Zleceniobiorcy o celach, to jest rodzaju, ilości usług kwalifikowanych 
przeprowadzonych na rzecz Zleceniodawcy, o których mowa jest w § 1 niniejszej 
umowy, w tym ilości godzin faktycznie wykonywanych prac. 

4) Wykaz pracowników urzędu żeglugi śródlądowej we Wrocławiu (inspektorów nadzoru 
nad żeglugą) uczestniczących w wyjazdach Komisji.     



5) oświadczenie Zleceniodawcy o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do sposobu i jakości 
wykonania zlecenia oraz o potwierdzeniu ilości godzin faktycznie wykonywanych prac. 

3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2, Zleceniodawca zgłosi w protokole, jeżeli 
stwierdzi, że zlecenie wykonano w sposób niezgodny z umówionym przez Strony, 
wskazanym w szczególności w załączniku nr 1 do umowy, lub stwierdzi, że podana przez 
Zleceniobiorcę ilość godzin faktycznego wykonywania prac jest nieprawidłowa.  

4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole, Zleceniodawca może, gdy uzna to za celowe, 
pisemnie wyznaczyć Zleceniobiorcy stosowny termin, nie dłuższy jednak niż siedem dni w 
celu poprawienia wykonanego zlecenia w zakresie objętym zastrzeżeniami Zleceniodawcy. 
Na wypadek skorzystania przez Zleceniodawcę z tego uprawnienia, Zleceniobiorca 
zobowiązuje się dokonać stosownych poprawek w wyznaczonym przez Zleceniodawcę 
terminie, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu. 

5. Jeżeli Zleceniodawca, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w protokole, nie skorzysta z 
uprawnienia określonego w ust. 4, wówczas wynagrodzenie podlega obniżeniu 
proporcjonalnie do zakresu nienależytego wykonania zlecenia. Procentowy zakres 
nienależytego wykonania zlecenia określi zleceniodawca w protokole odbioru 
sporządzonym zgodnie z § 4 ust. 2 umowy. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia, 
Zleceniodawcy przysługuje kara umowna określona w § 5 ust. 1. 

6. Jeżeli Zleceniobiorca, mimo wyznaczenia terminu określonego w ust. 4, nie dokona 
stosownych poprawek zlecenia, wówczas wraz z bezskutecznym upływem tego terminu 
Zleceniodawca może od umowy odstąpić i żądać kary umownej określonej w § 5 ust. 3. 

7. Strony uzgadniają, że w razie zawinionego uchylania się przez Zleceniobiorcę od 
podpisania protokołu w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokołu podpisanego 
przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca może z upływem tego terminu od umowy odstąpić 
lub uznać treść sporządzonego przez siebie projektu protokołu za zaakceptowany przez 
Zleceniobiorcę. 

 
§ 5. 

 
1. W razie nienależytego wykonania zlecenia (przez co Strony rozumieją wykonanie go 

niezgodnie z wymaganiami Zleceniodawcy zawartymi w załączniku nr 1 do umowy), 
Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia 
określonego w § 3 ust. 2. 

2. Za każdy dzień uchybienia terminowi wykonania zlecenia, Zleceniobiorca zapłaci 
Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2. 

3. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia 
jeżeli w terminie wyznaczonym na podstawie § 4 ust. 4 nie poprawi wykonanego zlecenia. 

4. Jeżeli Zleceniobiorca – bez zgody Zleceniodawcy – powierzy wykonanie zlecenia innemu 
podmiotowi, wówczas Zleceniodawca może żądać kary umownej w wysokości 5 % 
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2. 

5. Zleceniodawca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego 
zastrzeżone na jego rzecz kary umowne. 

6. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zleceniodawcę kar umownych, 
Zleceniodawca potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak 
obniżone wynagrodzenie wypłaci Zleceniobiorcy. 

7. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nałożone na Zleceniodawcę kary, w 
przypadku gdy odpowiednio wcześniej informował Zleceniodawcę o zaniedbaniach nie 
powstałych z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, lub koniecznych do 
wprowadzenia zmianach, a których Zleceniodawca nie wykonał. Zleceniobiorca nie ponosi 



również odpowiedzialności za nałożone na Zleceniodawcę kary w sytuacji, w której 
przedmiot kary nie został przedstawiony  Zleceniobiorcy, lub został przed nim zatajony, a 
Zleceniobiorca nie mógł przy dołożeniu należytej staranności się o tym dowiedzieć. 

 

 
§ 6. 

1. Do bieżącej współpracy ze Zleceniobiorcą w sprawach związanych z wykonywaniem 
umowy, w imieniu Zleceniodawcy upoważniony Przewodniczący TKI.  

2. Nadzór nad realizacją: 

a) kwalifikowanych usług eksperckich, 

b) realizacją zapisów niniejszej umowy, 

c) przestrzeganiem zasad zawartych w zarządzeniu Dyrektora Urzędu w sprawie 
powołania Technicznej Komisji Inspekcyjnej  do przeprowadzenia pomiar statku 
i inspekcji technicznej statku w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, 

d) organizacją pracy Komisji, 

e) przygotowywaniem odpowiedniej dokumentacji, 

f) zakupem niezbędnego do pracy komisji  sprzętu, 

g) weryfikacją ilości godzin faktycznie wykonanych. 

pełni Przewodniczący TKI. 

3. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 i 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie 
Zleceniobiorcy i nie stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu § 8 ust. 2. 

 
§ 7. 

 
Wszelkie dane i informacje przekazane Zleceniobiorcy 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. 
 
1. W oparciu o zapisy niniejszej Umowy Zleceniodawca powierza do przetwarzania 

Zleceniobiorcy posiadane w swoich zbiorach lub poza nimi dane osobowe w oparciu o 
przepis art. 28 Rozporządzenia 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

2. Zleceniobiorca będzie przetwarzał dane osobowe pozyskane w ramach realizacji Umowy 
wyłącznie w celu wykonania niniejszej Umowy. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z 
niniejszą umową, przepisami o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których dane będą przez 
Zleceniobiorcę  
przetwarzane. 

4. Zleceniobiorca jest obowiązany do zapoznania z przepisami i zachowania w tajemnicy 
danych osobowych uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Zleceniobiorca nie może powierzyć (pod-powierzyć) przetwarzania danych innym 
podmiotom. 



6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych powierzonych 
do przetwarzania do państw trzecich, poza UE bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zleceniobiorcy oraz spełnienia warunków wynikających z przepisów o ochronie danych 
osobowych. 

7. Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie (w terminie do 48 godzin od ujawnienia) 
zawiadomić Zleceniodawcę  na  adres email urzad@wroc.uzs.gov.pl o wszelkich 
przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych na podstawie 
niniejszej Umowy lub o ich niewłaściwym użyciu, z wykorzystaniem ustandaryzowanego 
formularza zgłoszenia naruszenia. 

8. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Zleceniobiorca jest zobowiązany do 
usunięcia lub zwrócenia wszelkich powierzonych danych osobowych oraz usunięcia 
wszelkich ich istniejących kopii, z wyłączeniem danych, do których przechowywania jest 
obowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Szczegóły zwrotu lub 
usunięcia danych mogą zostać doprecyzowane w chwili rozwiązania umowy. 

 
 

§ 8. 
1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów, w tym ustawy o żegludze śródlądowej wraz 
z aktami wykonawczymi, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie 
danych osobowych. 

2. Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy Strony zgodnie poddają 
rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zleceniodawcy. 

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

5. Integralną częścią umowy są załączniki. 

 

 
 
 
......................................................    .................................................... 

ZLECENIODAWCA                     ZLECENIOBIORCA 


