UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Projekt „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m – prace przygotowawcze” ubiega się o
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nr projektu na
Liście projektów indywidualnych 7.2-39

Załącznik Nr 8 do SIWZ
Wzór umowy
Umowa nr _____
zawarta w dniu _________ 2013r. w Szczecinie pomiędzy
Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie
z siedzibą w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Polska
w imieniu i na rzecz którego działa Pan ………………………….. , na podstawie Aktu Powołania z
dnia……………………
zwanym w dalej: „Zamawiającym” z jednej strony,
a
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
zwanym dalej „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
_________________________________
________________________________________________
zwanych łącznie „Stronami”.
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego przez
Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2009r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907), zwanej dalej „ustawą Pzp”, została
zawarta Umowa o następującej treści (dalej jako „Umowa”):
§1.
Definicje
Strony przyjmują, iż poniższe terminy w dalszej części Umowy będą oznaczać:
1) Studium wykonalności – Studium wykonalności dla inwestycji „Modernizacja toru wodnego
Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”;
2) Wniosek - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną oraz wnioskiem o ustalenie zakresu Raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i obszary NATURA 2000;
3) Raport – Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i obszary NATURA 2000;
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4) Harmonogram rzeczowo-finansowy – harmonogram, stanowiący Załącznik Nr 4 do Umowy, w
którym Wykonawca szczegółowo określi terminy wykonania poszczególnych opracowań, o
których mowa w §2 ust. 1 Umowy i czynności będących Przedmiotem Umowy oraz termin ich
płatności;
5) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego;
§2.
Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługę polegającą na wykonaniu
zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5
m – prace przygotowawcze”, w zakres którego wchodzą następujące opracowania:
1) pomocnicze:
a) Wniosek;
b) Teoretyczny (matematyczny) model toru wodnego Świnoujście-Szczecin;
c) Analiza nawigacyjna;
d) Pobranie oraz zbadanie próbek z dna toru wodnego z opracowaniem wyników;
e) Koncepcja techniczno-ekonomiczna budowy umocnień brzegowych w trzech wariantach;
f) Wariantowa koncepcja gospodarowania urobkiem pogłębiarskim;
2) główne:
a) Raport wraz z inwentaryzacją przyrodniczą;
b) Studium wykonalności.
2. Przedmiot Umowy obejmuje także wykonanie wszelkich innych opracowań oraz podjęcie
wszelkich innych czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa lub niezbędnych do
prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz sposób realizacji Przedmiotu Umowy zawiera Załącznik Nr 1
do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia.
4. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym,
osobowym, finansowym, a także uprawnieniami, wiedzą i kwalifikacjami pozwalającymi na
należyte zrealizowanie Przedmiotu Umowy, w tym Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z
przepisami prawa krajowego, wspólnotowego oraz wszelkimi innymi regulacjami dotyczącymi
Przedmiotu Umowy, w tym określającymi zasady przygotowania i realizacji projektów
współfinansowanych ze środków unijnych.
5. Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1, będzie realizowany z uwzględnieniem zasad
finansowania Zadania ze środków Unii Europejskiej. W związku z powyższym Wykonawca przy
realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązany będzie do uwzględnienia wszelkich przepisów i
dyrektyw Unii Europejskiej oraz krajowych wytycznych, obowiązujących dla Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
6. Wykonawca oświadcza, iż zna cel i sposób wykorzystania przez Zamawiającego Przedmiotu
Umowy.
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§3.
Współpraca Stron i organizacja prac
1. Każda ze Stron zobowiązuje się wykonywać Umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
oraz treścią i celem Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w ramach realizacji Przedmiotu
Umowy.
3. Wykonawca, na każdorazowe żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się do udzielenia pełnej
informacji na temat stanu realizacji Przedmiotu Umowy. Udzielenie informacji, o której mowa w
zdaniu poprzedzającym, powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia
otrzymania żądania Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu do zaopiniowania wykonane części
prac stanowiących Przedmiot Umowy na każde żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym
niż 2 dni robocze od dnia otrzymania żądania Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wszelkich niezbędnych
informacji i dokumentów, co do których obowiązek przekazania wynika z prawa krajowego,
wspólnotowego lub innych regulacji bez dodatkowego wezwania skierowanego przez
Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich istotnych
okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia.
7. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 6, uniemożliwiają prawidłowe wykonanie Przedmiotu
Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia
informacji o tych okolicznościach.
8. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu Przedmiotu
Umowy, w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji i materiałów niezbędnych do
prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu miesięcznych
sprawozdań, w wersji papierowej oraz elektronicznej, w których Wykonawca określi aktualny
postęp prac nad Przedmiotem Umowy, zakres wykonanych prac projektowych, jak również zawrze
inne informacje, które mają lub mogą mieć wpływ na prawidłowe i rzetelne wykonanie Przedmiotu
Umowy. Dostarczenie sprawozdania do siedziby Zamawiającego będzie następowało w nie
przekraczalnym terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy to
sprawozdanie. W przypadku gdy jest to dzień ustawowo wolny od pracy lub u Zamawiającego,
dostarczenie sprawozdania nastąpi odpowiednio w następnym dniu roboczym. W razie wątpliwości
poczytuje się, iż koszty sporządzenia i dostarczenia ww. sprawozdań do siedziby Zamawiającego
obciążają Wykonawcę.
10. Spotkania konsultacyjne będą się odbywać co najmniej raz na dwa miesiące, w terminie ustalonym
przez Zamawiającego.
11. Osobami uprawnionymi do kontaktu są:
1) po stronie Wykonawcy: ________________, tel. __________, e-mail _____________;
2) po stronie Zamawiającego: ___________________, tel. ________, e-mail ________.
12. Zmiana osób wymienionych w ust. 11 nie powoduje konieczności zmiany Umowy. Strony za
wystarczające uznają niezwłoczne pisemne poinformowanie o dokonanej zmianie. Zmiana staje się
skuteczna z chwilą otrzymania przez druga Stronę informacji z danymi nowego przedstawiciela.
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13. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Przedmiotu Umowy wyłączenie przy pomocy osób
wskazanych w Wykazie osób, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 pkt 10) Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
14. Zmiana osób, o których mowa w ust. 13 wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
§4.
Termin realizacji Przedmiotu Umowy
1. Wykonawca przystąpi do realizacji Przedmiotu Umowy niezwłocznie po zawarciu Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu całości Przedmiot Umowy w
terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r., w celu rozpoczęcia procedury odbioru końcowego
Przedmiotu Umowy, o której mowa w §5 Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, w terminie
14 dni od dnia zawarcia Umowy, w szczególności z uwzględnieniem ust. 2, §5, §6 ust. 4 i 5, §11
Umowy oraz budżetu Zamawiającego na dany rok budżetowy.
4. Zamawiający dokona akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 14 dni od dnia
otrzymania lub zwróci go Wykonawcy w celu poprawienia wraz z pisemnymi uwagami.
Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio, przy czym termin wynosi 7 dni.
5. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego,
w sytuacji zaistnienia okoliczności, o których mowa ust. 7. Przepis ust. 3 i 4 stosuje się
odpowiednio.
6. Termin na wykonanie opracowań i podjęcie czynności, o których mowa w postanowieniu §2 ust. 2
Umowy będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego, przy uwzględnieniu sugestii
Wykonawcy w tym zakresie.
7. Jeżeli w okresie obowiązywania niniejszej umowy zostaną wydane przepisy, wytyczne lub
dokumenty programowe, o których mowa w § 2 ust. 5 Umowy a dotyczące perspektywy
finansowej 2014-2020, Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania i modyfikacji
Przedmiotu Umowy, o ile ww. akty dla perspektywy finansowej na lata 2014-2020 będą rozbieżne
z aktami określonymi w § 2 ust. 5 Umowy, zgodnie ze stanem prawnym na dzień podpisania przez
obie Strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
8. Za termin dostarczenia Zamawiającemu Przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania Protokołu
przekazania dokumentacji przez Strony, stanowiący Załącznik Nr 5 do Umowy.
9. Za termin realizacji opracowań wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz za
termin realizacji Przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania przez obie Strony Protokołu
odbioru częściowego/końcowego bez zastrzeżeń. Wzór Protokołu odbioru częściowego/końcowego
stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy.
10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać poszczególne prace oraz Przedmiot Umowy z zachowaniem
terminu oraz z najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą
zawodową.
§5.
Odbiory
1. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy odbiorom będą podlegać poszczególne opracowania
Przedmiotu Umowy, o których mowa w postanowieniu § 2 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem, iż
poszczególne opracowania i czynności, o których mowa w postanowieniu §2 ust. 2 Umowy
podlegają odbiorowi w zakresie opracowania, z którym są najściślej związane.
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2. Zamawiający przewiduje dwuetapową procedurę odbioru każdego z opracowań – odbiory
częściowe - oraz odbioru końcowego, które wykonać ma Wykonawca w terminach ustalonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym.
3. Wykonawca zgłasza wykonanie opracowania Zamawiającemu poprzez dostarczenie opracowania
do siedziby Zamawiającego wraz z protokołem przekazania dokumentacji, stanowiącym Załącznik
Nr 5 do Umowy. Terminem przekazania opracowania jest data stwierdzona w Protokole
przekazania dokumentacji.
4. Zamawiający dokona odbioru zgłoszonego opracowania w terminie 21 dni od dnia otrzymania
opracowania i podpisania protokołu przekazania dokumentacji. Przy czym jeżeli w toku odbioru
zgłoszonego opracowania Zamawiający stwierdzi:
1) jakiekolwiek wady lub usterki, niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, opisując wady i
usterki oraz wyznaczając odpowiedni termin na ich usunięcie. Wykonawca zobowiązany jest
do usunięcia wad i usterek oraz do ponownego zgłoszenia opracowania do odbioru, bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w wyznaczonym
terminie, Zamawiający może naliczyć kary umowne na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 Umowy. W
przypadku dwukrotnego nieusunięcia wad lub usterek w ramach tego samego opracowania,
Zamawiający może odstąpić od Umowy, w terminie 10 dni od powzięcia o powyższym
informacji;
2) istotne braki, niekompletność opracowania lub uzna, iż opracowanie zostało wykonane
niezgodnie z treścią Umowy, niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, opisując braki oraz
wyznaczając odpowiedni termin na ich usunięcie. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy
kary umowne na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia braków oraz do ponownego zgłoszenia opracowania do odbioru, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia. W przypadku dwukrotnego nieusunięcia braków,
niekompletności lub niezgodności opracowania z treścią Umowy w ramach tego samego
opracowania, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 10 dni od powzięcia o
powyższym informacji.
5. Dostarczenie prawidłowo wykonanej pracy w ramach każdego opracowania stanowi podstawę do
podpisania protokołu odbioru częściowego przez Strony.
6. Podstawę do dokonania odbioru końcowego, w tym podpisania protokołu odbioru końcowego
stanowią podpisane bez zastrzeżeń wszystkie protokoły odbioru częściowego dla każdego
opracowania.
7. Wykonawca zgłasza wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiającemu poprzez dostarczenie do
siedziby Zamawiającego pozostałych opracowań i dokumentów, ustalonych zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, wraz z protokołem przekazania tych dokumentów,
stanowiącym Załącznik Nr 5 do Umowy. Terminem przekazania dokumentów, o których mowa w
zdaniu pierwszy, jest data stwierdzona w Protokole przekazania dokumentacji.
8. Zamawiający dokona odbioru końcowego Przedmiotu Umowy w terminie 21 dni od dnia
otrzymania dokumentów wymienionych w ust. 7 i podpisania protokołu przekazania dokumentacji.
Przy czym, jeżeli w toku odbioru Przedmiotu Umowy Zamawiający stwierdzi:
1) jakiekolwiek wady lub usterki, niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, opisując wady i
usterki oraz wyznaczając odpowiedni termin na ich usunięcie. Wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia wad i usterek oraz do ponownego zgłoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru, bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek
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w wyznaczonym terminie, Zamawiający może naliczyć kary umowne na podstawie § 8 ust. 1
pkt 2 Umowy. W przypadku dwukrotnego nieusunięcia wad lub usterek w ramach odbioru
końcowego, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 10 dni od powzięcia o
powyższym informacji;
2) istotne braki, niekompletność Przedmiotu Umowy lub uzna, iż Przedmiot Umowy został
wykonany niezgodnie z treścią Umowy, niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, opisując
braki oraz wyznaczając odpowiedni termin na ich usunięcie. Zamawiający może naliczyć
Wykonawcy kary umowne na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 Umowy. Wykonawca zobowiązany
jest do usunięcia braków oraz do ponownego zgłoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru, bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia. W przypadku dwukrotnego nieusunięcia braków,
niekompletności lub niezgodności Przedmiotu Umowy w stosunku do treści Umowy w ramach
odbioru końcowego, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 10 dni od powzięcia o
powyższym informacji.
9. Dostarczenie prawidłowo wykonanego Przedmiotu Umowy stanowi podstawę do podpisania
protokołu odbioru końcowego przez Strony.
10. Brak uwag do wykonanej dokumentacji ze strony Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność jej wykonania.
§6.
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie nie
wyższej
niż
________________________
zł
netto
(słownie:
_____________________________________) plus podatek od towarów i usług (VAT) w stawce
____
%,
co
daję
kwotę
wynagrodzenia
_________
zł
brutto
(słownie:
___________________________).
2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie
świadczenia Wykonawcy związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty
uzyskania odpowiednich opinii, decyzji, uzgodnień, jeżeli ich uzyskanie jest wymagane.
Wykonawca oświadcza, iż kalkulacji ceny zaproponowanej w ofercie dokonał przy zachowaniu
należytej staranności i uwzględnieniu wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na realizację
Przedmiotu Umowy.
3. Płatność wynagrodzenia za wykonane opracowania wyszczególnione w §2 ust. 1 Umowy, będzie
następowała na podstawie częściowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę, według
zasad określonych w ust. 4 oraz w terminach zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
o którym mowa w §1 pkt 4) Umowy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania płatności częściowych za opracowania
pomocnicze wymienione w §2 ust. 1 pkt 1) Umowy, po ich wykonaniu, sprawdzeniu i odebraniu
przez Zamawiającego. Łączna wartość płatności częściowych nie może być wyższa niż 30%
całkowitej wartości zamówienia, przy czym poszczególne płatności nie mogą przekroczyć
następujących limitów procentowych w odniesieniu do całkowitej wartości zamówienia:
1) §2 ust. 1 pkt 1) lit. a) – 0,5%,
2) §2 ust. 1 pkt 1) lit. b) – 6%,
3) §2 ust. 1 pkt 1) lit. c), e), f) – 5% każde,
4) §2 ust. 1 pkt 1) lit. d) – 8,5%,
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5.

6.
7.
8.
9.
10.

pozostała część wynagrodzenia za opracowania wymienione w §2 ust. 1 pkt 1) lit. a-f Umowy,
zostanie zapłacona Wykonawcy po wykonaniu i odbiorze opracowań głównych, wymienionych w
§2 ust. 1 pkt 2) Umowy, tj. Raportu i Studium Wykonalności.
Wynagrodzenie za opracowania główne wymienione w §2 ust. 1 pkt 2) Umowy zostanie zapłacone
Wykonawcy po ich wykonaniu w całości i odebraniu bez zastrzeżeń Przedmiotu Umowy przez
Zamawiającego.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Podstawę wystawienia faktury VAT stanowi podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń protokół
odbioru. Kopię ww. protokołu należy załączyć do faktury.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na
fakturze VAT.
Jako dzień zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Wykonawca nie jest uprawniony do żądania zaliczek od Zamawiającego.
§7.
Prawa autorskie

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w postanowieniu § 6 ust. 1 Umowy, przeniesie
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich wytworzonych w toku realizacji
Umowy utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Przeniesienie autorskich praw
majątkowych nastąpi z chwilą zapłaty wynagrodzenia za realizację poszczególnych opracowań
Przedmiotu Umowy, w ramach którego dany utwór został wytworzony.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na poniższych polach eksploatacji:
1) utrwalenie utworów dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, elektroniczną, fotograficzną,
optyczną, laserową, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne,
magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier;
2) zwielokrotnienia utworów, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, cyfrowej,
elektronicznej, laserowej, fotograficznej, optycznej, na każdym nośniku, włączając w to także
nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne dyskietki, CD-ROM, DVD, papier;
3) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie
do obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy;
4) wprowadzenia utworów lub poszczególnych elementów do pamięci komputera i sieci
wewnętrznych typu Intranet, jak również przesyłania utworu w ramach wyżej wymienionej
sieci;
5) upubliczniania utworów w formie elektronicznej;
6) wykorzystanie utworów lub ich dowolnych części do prezentacji;
7) sporządzanie wersji obcojęzycznych utworów;
8) łączenie fragmentów z innymi utworami;
9) dowolnego przetwarzania utworów, w tym adaptacje, modyfikacje, aktualizacje,
wykorzystywanie utworów jako materiał wyjściowy do tworzenia innych utworów.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na polach eksploatacji, o których mowa w
ust. 2 wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby oraz prawem
wykonywania autorskich praw zależnych.
4. Przeniesienie praw autorskich następuje na czas nieokreślony oraz nieograniczony co do miejsca.
5. W okresie pomiędzy przekazaniem Zamawiającemu wytworzonych utworów a zapłatą
wynagrodzenia, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z utworów na polach
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Wzór umowy
Nazwa zamówienia: Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m – prace przygotowawcze
__________________________________________________________________________________________________

6.
7.
8.

9.

eksploatacji, o których mowa w ust. 2. W okresie, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
Wykonawca zobowiązuje się do nieprzeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów na
jakiekolwiek podmioty trzecie oraz do nieudzielenia podmiotom trzecim zezwolenia na korzystanie
z tych utworów.
Z chwilą przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych przechodzi na
Zamawiającego własność nośników, na których utrwalono utwory.
Postanowienia niniejszego paragrafu w niczym nie naruszają autorskich praw osobistych.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Przedmiotu
Umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikających z naruszenia
praw własności intelektualnej.
W przypadku odstąpienia od umowy, jej rozwiązania lub wypowiedzenia przez jedną ze Stron,
Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowego do wytworzonych utworów na polach
eksploatacji, o których mowa w ust. 2, w ramach otrzymanego wynagrodzenia odpowiadającemu
zakresowi wykonanych prac.
§8.
Kary umowne

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych Wykonawcy w następujących
przypadkach i w następującej wysokości:
1) z tytułu opóźnienia w realizacji opracowań, o których mowa §2 ust. 1 Umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w
postanowieniu w §6 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia w przypadku opracowań
głównych oraz 0,05 % w przypadku opracowań pomocniczych;
2) z tytułu opóźnienia w usuwaniu wad lub usterek stwierdzonych w toku odbioru prac danego
opracowania wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w postanowieniu §6 ust. 1 Umowy
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
3) z tytułu opóźnienia w usuwaniu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w postanowieniu §6 ust. 1 Umowy za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
4) z tytułu nieprzystąpienia do wykonywania Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2%
wynagrodzenia określonego w postanowieniu §6 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień
niewykonywania Umowy;
5) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy w wysokości 25%
wynagrodzenia określonego w postanowieniu §6 ust. 1 Umowy;
6) z tytułu odstąpienia od Umowy lub od realizacji przedmiotu Umowy lub jej wypowiedzenia
przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego w wysokości 25 % wynagrodzenia określonego w postanowieniu § 6 ust. 1
Umowy;
7) z tytułu naruszenia postanowień §3 ust. 13 Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia
określonego w postanowieniu §6 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień naruszenia.
2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą podlegać stosownemu łączeniu. Kary umowne są
naliczane niezależnie od skorzystania z prawa odstąpienia.
3. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższa wysokość
zastrzeżonej kary umownej Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego
wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
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4. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie, nienależytego wykonywania umowy,
nieusuwania wad/usterek w terminie, także w okresie rękojmi lub gwarancji, nieprzystąpienia
niezwłocznie do usuwania wad/usterek, jeśli pomimo wezwania z wyznaczeniem dodatkowego
terminu Wykonawca nie podejmie niezwłocznie wystarczających, uzasadnionych i
udokumentowanych czynności w celu usunięcia wad/usterek lub przywrócenia stanu zgodnego z
Umową lub jeśli pomimo kierowanego wezwania stan naruszenia Umowy powtarza się,
Zamawiający ma prawo do powierzenia wykonania usunięcia wad/usterek lub wykonania danej
części Umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie narusza uprawnienia
Zamawiającego do naliczania kar umownych.
5. Wykonawca jest uprawniony do naliczenia kary umownej Zamawiającemu w przypadku
odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego w wysokości 25% wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 Umowy.
§9.
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym
oraz w ustawie Pzp.
2. Niezależnie od przypadków odstąpienia od Umowy, o których mowa w ust. 1, każda ze Stron może
odstąpić od Umowy w przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
Do rażących naruszeń postanowień Umowy Strony zaliczają w szczególności opóźnienie
Wykonawcy w wykonaniu realizacji prac danego opracowania powyżej 30 dni.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy, o których mowa w
ust. 2, Strona, której uprawnienie to przysługuje powinna wezwać drugą Stronę do zaniechania
naruszeń, wyznaczając na to odpowiedni termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o
którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Strona uprawniona do odstąpienia może skorzystać z
przysługującego jej uprawnienia w terminie 10 dni od dnia bezskutecznego upływu tego terminu.
4. W razie wątpliwości Strony przyjmują, iż odstąpienie od Umowy wywiera skutek tylko w zakresie
dotyczącym nierealizowanej części zobowiązań wynikających z Umowy, w związku z czym żadna
ze Stron nie będzie zobowiązana do zwrotu świadczeń już otrzymanych od drugiej Strony w
ramach realizacji Przedmiotu Umowy. Skutki odstąpienia nie dotyczą takich instytucji jak kary
umowne, gwarancje, prawo żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.
5. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron w przypadku wystąpienia
okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień Umowy.
§10.
Podwykonawcy
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie Przedmiotu Umowy podwykonawcom jedynie w zakresie
wskazanym w złożonej przez niego ofercie, na podstawie której dokonano wyboru oferty
Wykonawcy.
2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania i zaniechania
własne.
3. Z tytułu realizacji umowy z Wykonawcą podwykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń w stosunku
do Zamawiającego.
4. Zmiana podwykonawcy może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
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§11.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Wykonawca wniósł w całości zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w dniu zawarcia
umowy, w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w postanowieniu § 6 ust. 1 Umowy, tj.
kwotę ______ zł (słownie: _________________________________) w formie _______________.
2. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w trybie i na zasadach określonych w ustawie Pzp oraz Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30
% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
§12.
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany Przedmiot Umowy gwarancji oraz rękojmi na
okres 36 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń.
2. Ujawnione w okresie gwarancji oraz rękojmi wady i usterki zostaną usunięte przez Wykonawcę
własnym kosztem i staraniem w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

§ 13.
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności i są wprowadzane w formie aneksu.
2. Zamawiający na podstawie art.144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmian postanowień
zawartej Umowy w następującym zakresie:
1) zmiana postanowień umowy będąca następstwem zmian powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, a które mają wpływ na realizację umowy i z których
treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień umowy;
2) zmiana Przedmiotu Umowy z uwagi na zmiany innych umów, których stroną jest Zamawiający,
a które wykazują związek z niniejszą Umową lub mają wpływ na jej realizację;
3) zmiana terminu realizacji Umowy z uwagi na zmiany innych terminów umów, których stroną
jest Zamawiający, a które wykazują związek z niniejszą Umową lub mają wpływ na jej
realizację;
4) zmiana terminu realizacji Umowy z uwagi na przyczyny niezależne od Zamawiającego i
Wykonawcy, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a
które mają wpływ na termin realizacji Przedmiotu Umowy;
5) zmiana sposobu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku, gdy jest korzystna dla
Zamawiającego lub wynika z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, których
nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a które mają wpływ na
sposób realizacji Przedmiotu Umowy;
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6) zmiana Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z części prac w
przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania i
których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania, przy czym
wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu;
7) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od
towarów i usług (VAT) dla Przedmiotu Umowy, odpowiednio do wprowadzonej zmiany;
8) zmiana terminu płatności wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów powszechnie
obowiązujących;
9) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy lub zasad płatności wynagrodzenia, gdy nastąpi zmiana
zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych dotyczących ich
realizacji;
10) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy lub zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy, gdy
konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, które nie były znane w momencie
wszczęcia postępowania i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia
postępowania lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub w przypadku zmniejszenia
zakresu przedmiotu zamówienia lub gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o
ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego
wykonania umowy; przy czym wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu;
11) zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego w przypadku zaistnienia okoliczności, których
nie można było przewidzieć, a które są niezależne od Stron, a w szczególności zmiany
przepisów, konieczność uzyskania decyzji, postanowień lub innych aktów prawnych, w
przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych lub technicznych, wykonania
dodatkowych czynności lub prac albo wystąpienia innych uzasadnionych przyczyn.
3. Wszystkie powyższe postanowienia ujęte w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający
może wyrazić zgodę. Jednocześnie nie stanowi to zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
§ 14.
Klauzula poufności
1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy mogą być
wykorzystywane tylko w celu realizacji Umowy. Wykonawca będzie zachowywał zasady
najściślejszej poufności w stosunku do wszystkich wyżej wymienionych informacji. W okresie
obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu Wykonawca nie będzie
publikować, przekazywać, ujawniać ani udzielać żadnych informacji, które uzyska w związku z
realizacją Umowy.
2. Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nośniki przekazane Wykonawcy
przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy pozostają własnością Zamawiającego i po
wykonaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, Wykonawca jest zobowiązany do ich zwrotu.
3. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy informacji publicznie dostępnych oraz tych, które były
znane Wykonawcy przed ich uzyskaniem od Zamawiającego.

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Wzór umowy
Nazwa zamówienia: Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m – prace przygotowawcze
__________________________________________________________________________________________________

4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie stoi na przeszkodzie ujawnieniu informacji na żądanie
Sądu, organu administracji publicznej lub innego uprawnionego organu przy zachowaniu
możliwych środków ochrony ujawnianych informacji przed ich publicznym rozpowszechnieniem –
po uprzednim pisemnym poinformowaniu drugiej Strony o żądaniu ujawnienia.
5. Wykonawca odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie
zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie przez swoich pracowników, podwykonawców i
konsultantów jak za działania lub zaniechania własne.
§ 15.
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z Umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. W sprawach nieregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego
prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Nagłówki w niniejszej Umowie mają jedynie charakter informacyjny i nie mają wpływu
interpretację Umowy.

na

4. Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej Umowy będą rozstrzygane polubownie w drodze
prowadzonych w dobrej wierze negocjacji. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w powyższy
sposób w ciągu 30 dni od daty pierwszego pisma dotyczącego sporu, Strony ustalają, że spór
rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:
1) Załącznik Nr 1 do Umowy: Opis przedmiotu zamówienia.
2) Załącznik Nr 1a do Umowy: Wycena brutto (z podatkiem VAT 23%) poszczególnych
opracowań, wchodzących w zakres zamówienia pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście
– Szczecin do głębokości 12,5 - prace przygotowawcze” wyszczególnionych w części I. opisu
przedmiotu zamówienia
3) Załącznik Nr 2 do Umowy: Wzór protokołu odbiorczego.
4) Załącznik Nr 3 do Umowy: Oferta Wykonawcy.
5) Załącznik Nr 4 do Umowy: Harmonogram rzeczowo-finansowy.
6) Załącznik Nr 5 do Umowy: Wzór protokołu przekazania dokumentacji.
Zamawiający:
1. ......................................

Wykonawca:
1. ......................................

2. ......................................

2. ......................................

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Wzór umowy
Nazwa zamówienia: Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m – prace przygotowawcze
__________________________________________________________________________________________________

Załącznik Nr 2 do umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO*
Przedmiotu Umowy nr ______

Zamawiający:

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie

z siedzibą w:

Plac Batorego 4, 70 – 207 Szczecin

którego reprezentuje:

………………………….

przyjmuje w dniu

od Wykonawcy:

…………………………..

……………………………………………………………………

z siedzibą w:

……………………………………………………………………

którego reprezentuje: ……………………………………………………………………
opracowanie

pn……………………………………………………………………………

wyszczególnione w poz. nr ……. Załącznika Nr 1a do Umowy.

Ustalenia:
1.
Praca została / nie została* wykonana zgodnie z umową.
2.
Wnioskuje / nie wnioskuje* o rozliczenie finansowe pracy.
Uwagi dodatkowe (dotyczą m.in. niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy opóźnień
w realizacji)
……………………………………………………………………………………………………………
…
……………………………………………………………………………………………………………
…
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Miejsce: ……………,. Dnia: …………….

*) niepotrzebne skreślić
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Wzór umowy
Nazwa zamówienia: Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m – prace przygotowawcze
__________________________________________________________________________________________________

Załącznik Nr 5 do umowy
Protokół Przekazania Dokumentacji
Przedmiot Umowy nr ________

Zamawiający:
z siedzibą w:
którego reprezentuje:

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Place Batorego 4, 70 – 207 Szczecin
…………………………………….

przyjmuje w dniu:

…………………………………….

od Wykonawcy:
z siedzibą w:
którego reprezentuje:

…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

dokumentację postępowaniu pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości
12,5 m – prace przygotowawcze”, zgodnie z poniższym zestawieniem.
Opracowania pomocnicze*:
1) ………………………………… - … egzemplarze,
2) ………………………………… - … egzemplarze,
3) ………………………………… - … egzemplarze,
Opracowania główne*:
1) ………………………………… - … egzemplarze,
2) ………………………………… - … egzemplarze,
Inne dokumenty*:
1) …………………………………- … egzemplarze,
2) …………………………………- … egzemplarze,
3) …………………………………- … egzemplarze,
Nośniki magnetyczne CD-ROM*

- … płyty.

Oświadczam, że przekazana dokumentacja dla zadania pn. „Modernizacja toru wodnego
Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m – prace przygotowawcze” została wykonana zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, jest zgodna z Umową i kompletna z punktu widzenia celu,
któremu ma służyć

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

*) niepotrzebne skreślić

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

