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Załącznik nr 3 do SIWZ 

UMOWA Nr …………………….. 

 

 
                                           

zawarta w dniu ...................... 2017 roku w Gdyni, pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy 81-

338), przy ul. Bernarda Chrzanowskiego 10, NIP 586-001-49-32, zwanym w dalszej treści umowy 

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Wiesława Piotrzkowskiego – Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni 

przy kontrasygnacie: 

Andrzeja Kajuta – Głównego Księgowego 

a 

…………………………………… z siedzibą  w ………………………. (kod pocztowy: ……………………………..), przy ul. 

………………………….., wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której 

akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy .............. w …………. Wydział …………… Gospodarczy – 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …………………., REGON …………………….., NIP ………………………, 

kapitał zakładowy: ……………….. – wpłacony w całości, zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez: 

……………………. - ……………………………………………………. 

…………………… - ……………………………………………………… 

 

W następstwie wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej po przeprowadzeniu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pod nazwą: Wsparcie techniczne oraz zmiany 

adaptacyjne Systemu Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych podpisano umowę o następującej treści: 

 

§ 1. Przedmiot umowy  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, którego przedmiotem 

jest: Wsparcie techniczne oraz zmiany adaptacyjne Systemu Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi 

(SWIBŻ) jako komponentu warstwy pośredniczącej Narodowego Systemu SafeSeaNet (SSN) w celu 

zapewnienia przepływu informacji w ramach National Single Window (NSW) zgodnie z wymaganiami 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie formalności 

sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich i 

uchylająca dyrektywę 2002/6/WE (dalej jako: Dyrektywa). 

2. Szczegółowy opis zamówienia, określa załącznik nr 1 do niniejszej Umowy – Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). 

 

§ 2. Oświadczenia i zobowiązania stron 

1. Wykonawca oświadcza, iż legitymuje się niezbędną wiedzą, doświadczeniem oraz dysponuje 

odpowiednim potencjałem organizacyjnym, ekonomicznym i kadrowym, zapewniającym 

wykonanie umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca oświadcza również, iż 
posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania działalności i 

czynności niezbędnych do wykonania niniejszej umowy 
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2. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo 

aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

3. Wykonawca w ramach realizacji niniejszej umowy będzie zobowiązany, by swoimi działaniami i 
zaniechaniami nie doprowadzać do utraty jakiejkolwiek funkcjonalności systemu SWIBŻ, przerwy 

w jego pracy lub stanu awarii oraz utraty obowiązującej obecnie gwarancji udzielonej na 

rozbudowę systemu SWIBŻ dokonaną w ramach dotychczasowych jego modyfikacji pod rygorem 

odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych. 

4. Zamawiający oświadcza, iż zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w toku realizacji 

przedmiotu umowy, w tym w szczególności do udzielenia mu niezbędnej pomocy w realizacji 

zamówienia oraz do terminowej zapłaty wynagrodzenia. 

5. Strony postanawiają, iż osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu Umowy 

wyznaczonymi do kontaktu między stronami będą: 

a) po stronie Wykonawcy – ............... 
b) po stronie Zamawiającego – ................... 

6. Strony postanawiają, iż zmiana osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu umowy wymaga 

pisemnego powiadomienia drugiej strony pod rygorem bezskuteczności. W zawiadomieniu takim 

oprócz danych osobowych tej osoby winny się znaleźć jej dane kontaktowane, to jest numer 

telefonu, numer faxu oraz adres poczty elektronicznej. Zmiana osoby nie wymaga sporządzenia 

aneksu do umowy.  

7. Wykonawca zobowiązany będzie na podstawie udzielonego mu przez Zamawiającego 

pełnomocnictwa do uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i zezwoleń 

związanych z instalacją i eksploatacją przedmiotu umowy, o ile będą konieczne. 
 

 

§ 3. Konsorcjum wykonawców 

1. Jeżeli jako Wykonawca przedmiotu umowy występuje utworzone zgodnie z odpowiednim prawem 

konsorcjum (wykonawcy występujący wspólnie) to członkowie konsorcjum odpowiadają 

solidarnie wobec Zamawiającego za realizację przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem niniejszej umowy przedłożyć Zamawiającemu 

umowę konsorcjum. Kopia umowy konsorcjum stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy. 

3. Członkowie konsorcjum powiadomią Zamawiającego o osobie Lidera konsorcjum, który będzie 

miał prawo podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę oraz każdego z członków konsorcjum, 
wraz z prawem do podpisywania zmian do Umowy. 

4. Skład konsorcjum musi być niezmienny przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy oraz okres 

rękojmi i gwarancji.  

5. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikację Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z Liderem, 

ze skutkiem dla Wykonawcy oraz każdego z członków konsorcjum. 

6. Zamawiający ma prawo zmiany członka konsorcjum, z którym prowadzi rozliczenia, o ile w ocenie 

Zamawiającego będzie tego wymagała sprawna realizacja umowy, w szczególności w razie 

zagrożenia upadłością członka konsorcjum lub zaprzestania płatności na rzecz innych członków 

konsorcjum lub podwykonawców. Taka zmiana nie będzie uważana za zmianę umowy.  

 

§ 4. Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie 24 miesięcy od dnia 

podpisania umowy. 

 

§ 5. Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

1. Zamawiający za wykonanie Przedmiotu Umowy zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości …… PLN netto, tj. …… PLN brutto (słownie: ………), w tym podatek VAT w 

stawce 23 % w kwocie …….., w tym:  
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a) za wsparcie techniczne tj. bieżące utrzymanie techniczne i weryfikację poprawności działania 

SWIBŻ: 60 % kwoty, o której mowa w ust. 1 to jest: ………. PLN brutto (słownie: ……), w tym 

podatek VAT w stawce 23 %; 

b) za zmiany adaptacyjne do Dyrektywy: 40 % kwoty, o której mowa w ust. 1 to jest: ………. PLN brutto 

(słownie: ……), w tym podatek VAT w stawce 23 %. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy. 
3. Płatność za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie realizowana w następujący sposób: 

a) za wykonanie zakresu prac, o którym mowa w punkcie 2.2. SOPZ w 8 (ośmiu) równych ratach 

płatnych na podstawie faktur częściowych wystawianych na koniec każdego kwartału realizacji 

umowy, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego raportu Wykonawcy dotyczącego realizacji tego 

zakresu Zamówienia, z tym zastrzeżeniem, iż ostatnia faktura będzie płatna na podstawie 

protokołu odbioru końcowego wszystkich prac wchodzących w zakres umowy; 

b) za wykonanie zakresu opisanego w punkcie 2.1. oraz w punkcie 2.3. SOPZ w formie płatności 

jednorazowej, na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego 

danego zakresu prac, zgodnie z opisem zawartym w harmonogramie będącym załącznikiem do 

niniejszej umowy. 
4. Każda faktura będzie płatna przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy przelewem, w terminie .... 

dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru – z rachunku bankowego 

Zamawiającego na wskazany na fakturze, rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT posiadają następujące numery identyfikacji 

podatkowej:  

a) Zamawiający: PL 5860014932 

b) Wykonawca: .................. 

6. Faktura wystawiona niezgodnie z postanowieniami Umowy zostanie zwrócona Wykonawcy bez 

księgowania i obowiązku płatności. 

7. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 6. Odbiór przedmiotu umowy 

1. Po każdym kwartale świadczenia usługi w zakresie określonym pkt 2.2. SOPZ strony sporządzą i 

podpiszą protokół odbioru tej części zamówienia. 

2. Po zakończeniu realizacji prac w zakresie określonym w pkt 2.1. i 2.3. SOPZ Wykonawca zgłasza do 

odbioru częściowego dany zakres prac w terminie zgodnym z harmonogramem. Wraz ze 

zgłoszeniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

do zatwierdzenia wszelką wymaganą dokumentację techniczną, użytkownika i administracyjną 

dotyczącą danego zakresu. Zamawiający wymaga, aby zgłoszenie do odbioru odbyło się nie 
później niż na 14 dni przed umownym terminem realizacji danego zakresu prac. 

3. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru danego zakresu prac, Zamawiający przystępuje do odbioru 

poddając system testom końcowym z udziałem przedstawicieli Wykonawcy. Testy będą trwały 

przez okres nie dłuższy niż 14 dni, przez który to okres sprawdzane będzie funkcjonowanie 

systemu w zakresie objętym przedmiotem odbioru.  

4. W razie stwierdzenia w toku czynności odbiorowych wad i usterek, Zamawiający sporządzi listę 

wad i usterek, zaś Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad i usterek w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 7 dni i do ponownego 

zgłoszenia zakresu prac do odbioru.  
5. Wyłącznie taki odbiór upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie 

danego zakresu prac.  

6. Na zakończenie realizacji umowy tj. po zakończeniu całego zakresu prac Strony dokonają Odbioru 

Końcowego Przedmiotu Umowy, polegającego na ponownym wykonaniu testów wszystkich jej 

elementów. Przez dokonanie tego odbioru należy rozumieć sytuację, w której obie strony 
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podpisały Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy bez uwag Zamawiającego o istnieniu 

istotnych wad Przedmiotu Umowy. Od tego momentu rozpoczyna bieg termin gwarancji i rękojmi 

na zakres pracy wykonanych w ramach umowy. 

 

§ 7. Rękojmia za wady fizyczne i prawne 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne użytych do 

wykonania systemu materiałów, urządzeń i instalacji oraz oprogramowania. 

2. Przez wadę fizyczną (awarię) rozumie się cechę tych materiałów, urządzeń, instalacji lub 

oprogramowania użytych do wykonania systemu zmniejszającą jego wartość lub użyteczność (tak 

w całości jak i poszczególnych elementów) ze względu na cel w umowie oznaczony albo 

wynikający z okoliczności lub z ich przeznaczenia, jak również sytuację, w której materiały, 

urządzenia, instalacje lub oprogramowanie użyte do wykonania systemu nie mają właściwości, o 

których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego, albo jeżeli zostały one wydane 

Zamawiającemu w stanie niezupełnym. 
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne systemu 

(tak w całości jak i poszczególnych jego elementów), w tym również za ewentualne roszczenia 

osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej do 

systemu, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z 

rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem systemu 

do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z 

naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, 

praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, 
pozostające w związku z wprowadzeniem systemu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

5. Okres rękojmi wynosi 12 miesięcy od dnia określonego w podpisanym przez obie strony umowy 

Protokole Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami określonymi w umowie. 

6. W razie odmowy usunięcia wady (awarii) przez Wykonawcę lub w razie jej nieskutecznego 

usunięcia, Zamawiający, niezależnie od stopnia istotności wady, może według własnego wyboru: 

a) obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak 

za opóźnienie w usunięciu wad, lub 

b) odstąpić od Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, lub 

c) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w takiej proporcji do wynagrodzenia 
Wykonawcy za wykonanie Umowy, w jakiej wartość systemu z wadą pozostaje do 

wartości systemu bez wady, lub 

d) zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, 

a następnie potrącić koszt usunięcia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

8. Jeżeli Zamawiający złożył Wykonawcy oświadczenie o obniżeniu ceny lub poinformował go o 

zleceniu usunięcia wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, 

wskazując wielkość obniżenia ceny oraz koszt usunięcia wady przez inny podmiot, a Wykonawca 

w terminie 5 dni nie wniósł zastrzeżeń do takiej informacji, uważa się, że oświadczenie o 

obniżeniu ceny lub zlecenie usunięcia wady innemu podmiotowi uznał za uzasadnione. 
 

§ 8. Gwarancja jakości i procedura reklamacyjna (serwisowa). Wsparcie techniczne. 

1. Wykonawca oświadcza, że materiały, urządzenia, systemy, instalacje i oprogramowanie 

dostarczone i zainstalowane w ramach umowy są wolne od wad fizycznych w rozumieniu § 7 ust. 

2 Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż postanowienia niniejszej Umowy oraz 

postanowienia stosownych dokumentów, do których Umowa się odwołuje, stanowią dokument 

gwarancyjny w rozumieniu art. 577 § 1 kodeksu cywilnego.  

2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Z zastrzeżeniem odmiennego wyraźnego wskazania 
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Zamawiającego, zgłoszenie będzie dokonywane i realizowane w trybie gwarancji określonej w 

niniejszym paragrafie umowy.  

3. Reakcja na zgłaszane wady (awarie) przedmiotu umowy będą odbywać się według niżej opisanej 

procedury: 
a) Użytkownik systemu po wykryciu awarii zgłosi Wykonawcy  wystąpienie problemu/usterki 

zgodnie z uzgodnioną przez strony Umowy procedurą awaryjną. Wykonawca zapewni 

możliwość dokonywania zgłoszeń zarówno drogą telefoniczną oraz elektroniczną, 

b) w czasie do 8 godzin od chwili zgłoszenia zdarzenia w jednej z form wskazanych powyżej, 

Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia, dokona wstępnej identyfikacji zaistniałego 

problemu informując o tym Zamawiającego drogą elektroniczną i telefoniczną oraz przystąpi 

do usuwania awarii, 

c) Wykonawca usunie awarię systemu w czasie do 24 godzin od chwili zgłoszenia zdarzenia 

stanowiącego awarię krytyczną systemu, polegającą na niedostępności jednego lub więcej 

modułów w sposób istotnie ograniczający lub uniemożliwiający rutynowe korzystanie z 
systemu, lub powodujący generowanie błędów mających wpływ, na jakość i wydajność 

przetwarzanych danych,  

d) Wykonawca usunie awarię systemu w czasie do 14 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia 

stanowiącego awarię niekrytyczną, nieograniczającą rutynowych procedur użytkownika 

systemu oraz bez wpływu na jakość i wydajność przetwarzania danych. 

4. Strony mogą uzgodnić inny niż określony w ust. 3 termin usunięcia awarii systemu. W tym celu 

Wykonawca winien uzasadnić Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, konieczność 

wydłużenia terminu usunięcia awarii w stosunku do terminu określonego w ust. 3. W piśmie 

Wykonawca winien wskazać termin, w którym przewiduje usunięcie wady. Dłuższy termin 
usunięcia wady obowiązuje po wyrażeniu na niego pisemnej zgody Zamawiającego. Uzasadnienie 

wykonawcy i zgoda mogą być również dostarczone elektronicznie poprzez e-mail, potwierdzony 

następnie pisemnie.  

5. Termin obowiązywania gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia określonego w podpisanym przez 

obie strony umowy protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami 

określonymi w umowie.  

6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe  

z przyczyn tkwiących w materiałach, urządzeniach, oprogramowaniu i instalacjach składających się 

na dostarczony system w chwili dokonania jej odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne 

wady tych materiałów, urządzeń, programów i instalacji, pod warunkiem, że wady te ujawnią się 
w terminie obowiązywania gwarancji. 

7. Jeżeli Wykonawca, inny gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do 

usunięcia wad lub dostawy materiałów, urządzeń, oprogramowania i instalacji wolnych od wad, 

uchybi swoim obowiązkom wynikającym z gwarancji, w szczególności nie usunie wady w 

terminach określonych Umową, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt 

Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy, w 

szczególności roszczenia o zapłatę kary umownej z tego tytułu. 

8. W ramach wykonania niniejszej umowy oraz w ramach otrzymanego za jej wykonanie 

wynagrodzenia, Wykonawca w okresie realizacji umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi 

zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu całodobowe wsparcie techniczne w razie zaistnienia 
zakłóceń w funkcjonowaniu Przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w Szczegółowym Opisie 

Przedmiotu Zamówienia.  
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§ 9. Autorskie prawa majątkowe 

1. Wraz z podpisaniem przez obie strony umowy protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy 

bądź w razie rozwiązania umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę w dniu rozwiązania, 

Wykonawca, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, przenosi na Zamawiającego autorskie 
prawa majątkowe do dokumentów, opracowań, szkiców, rysunków, programów komputerowych, 

materiałów fotograficznych oraz wszelkich innych dokumentów o charakterze technicznym oraz 

dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę lub dla niego w ramach realizacji 

niniejszej umowy, na polach eksploatacji, jak niżej. 

2. Wykonawca realizujący niniejszą umowę nie spowoduje naruszenia praw autorskich 

przysługujących wykonawcy systemu SWIBŻ oraz utraty praw do gwarancji związanych z 

rozbudową tegoż systemu wykonywaną w latach 2009-2016. 

3. Po zakończeniu umowy, Wykonawca przekaże wszystkie takie dokumenty (utwory) 

Zamawiającemu. W szczególności Wykonawca przekaże Zamawiającemu kody źródłowe do 

wykonanego oprogramowania oraz kody źródłowe wszystkich aplikacji wykorzystywanych w tym 
oprogramowaniu. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zawiera w sobie również 

wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworu.  

5. Pola eksploatacji, o których mowa powyżej, obejmują prawo do: 

a) używania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczególności w sieci komputerowej 

Zamawiającego, 

b) korzystania z utworu przez Zamawiającego dla celów realizacji umowy oraz dla dowolnych 

innych celów, 

c) trwałego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w całości lub w części jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian, 

e) obrotu oryginałem lub egzemplarzami na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, 

f) publikacji dowolną techniką, w tym pisemną, elektroniczną, internetową, elektroniczną i 

wizualną, 

g) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i 

reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet., 
h) wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej, 

i) trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnienie stworzonego programu komputerowego, 

jego modyfikacji, aktualizacji i opracowań w całości lub w części, w nieograniczonej liczbie, 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie w tym przez wprowadzenie do pamięci 

komputera, również przez sieć teleinformatyczną, wyświetlanie, transmisję i emisję, przy 

użyciu dowolnej techniki w szczególności drukarskiej, reprograficznej, fotograficznej, 

optycznej, elektronicznej, przez zapis magnetyczny, a także odręcznie, na dowolnym nośniku, 

j) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub dokonywanie innych modyfikacji 

stworzonego programu komputerowego w całości lub w części, w tym w celu rozwijania 

programu i tworzenia jego rozszerzeń, aktualizacji i opracowań, w tym także stanowiących 
utwory zależne, samoistnie lub jako część innego utworu, w tym zbiorowego, także programu 

komputerowego, 

k) rozpowszechnianie lub udostępnianie osobom trzecim programu komputerowego, jego 

modyfikacji, aktualizacji i opracowań, w tym poprzez sprzedaż, użyczenie, dzierżawę lub najem 

programu komputerowego lub jego kopii 

l) korzystanie z programu komputerowego, jego modyfikacji, aktualizacji i opracowań,  

6. Prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przysługuje Zamawiającemu.  

7. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie tzn. 

odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.  
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8. Wykonawca najpóźniej do dnia odbioru przedmiotu umowy zapewni istnienie wystawionego 

przez autorów utworów nieodwołalnego i bezwarunkowego upoważnienia dla Zamawiającego do 

wykonania w imieniu autora(ów) utworu(ów) – jego(ich) autorskich praw osobistych, a w 

szczególności do: decydowania o nienaruszalności treści i formy utworu, decydowania o 
pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania 

z utworu. 

9. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian utworu(ów) wg uznania 

Zamawiającego.  

10. Zamawiający ma również prawo do korzystania z fragmentów Przedmiotu Umowy i 

rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacji wymienionych powyżej.  

11. W razie konieczności rozszerzenie zakresu eksploatacji utworu na niewymienione wyżej pola 

eksploatacji strony postanawiają, iż Zamawiający będzie automatycznie i bez konieczności 

uiszczenia z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia uprawniony do korzystania z utworu na 

nowych polach eksploatacji po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Wykonawcy. 
 

§ 10. Opóźnienie Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. Jeśli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają 

podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie zostanie wykonane w terminach innym niż 

określone w umowie. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie o 

niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia i jego przyczynach. Zawiadomienie określi 

prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. Uchybienie temu obowiązkowi skutkuje utratą 

możliwości powoływania się na przekroczenie terminów z przyczyn, co do których uchybiono 

powiadomienia, o którym mowa wyżej.  
2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 

a. za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,05 % łącznego wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, z tym 

zastrzeżeniem, iż maksymalna wysokość kar umownych za opóźnienie nie przekroczy 30 % 

wartości tego wynagrodzenia; 

b. za opóźnienie w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia w okresie gwarancji – 500,00 PLN (jeden 

pięćset złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia; 

c. za opóźnienie w wykonaniu obowiązku usunięcia awarii krytycznej – w wysokości 1000,00 PLN 

(jeden tysiąc złotych), za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia; 

d. za opóźnienie w wykonaniu obowiązku usunięcia awarii niekrytycznej – 500,00 PLN (jeden tysiąc 
złotych), za każdy dzień opóźnienia; 

e. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  § 5  ust. 1 umowy, 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

5. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od dowiedzenia się o 

zaistnieniu następujących okoliczności: 

a. opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub w realizacji roszczeń z rękojmi lub 
gwarancji o ponad 7 dni, po uprzednim wyznaczeniu terminu dodatkowego nie krótszego niż 5 

dni, 

b. opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub w realizacji roszczeń z rękojmi lub 

gwarancji o ponad 14 dni, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego, 

c. zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, nastąpi otwarcie likwidacji 

Wykonawcy, wystąpią okoliczności uzasadniające złożenie wniosku o wszczęcie postępowania 

restrukturyzacyjnego lub postępowania upadłościowego wobec Wykonawcy, jeżeli ww. 

okoliczności wskazują w ocenie Zamawiającego na ryzyko opóźnień w wykonaniu Umowy, 

względnie ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 



 8

d. wystąpił po stronie Wykonawcy brak zdolności do czynności prawnych lub brak w składzie 

organów lub brak zdolności kontynuowania realizacji zamówienia, w tym z uwagi na 

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze Wykonawcy, co w ocenie Zamawiającego stwarza ryzyko opóźnień w wykonaniu 
Umowy, względnie ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 

e. Wykonawca w inny sposób niż wyżej wymienione rażąco zaniedbuje swoje obowiązki umowne, po 

uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego, nie krótszego niż 10-dniowy terminu na 

usunięcie stwierdzonych uchybień z zastrzeżeniem rygoru odstąpienia od Umowy w razie 

nieusunięcia tych uchybień. 

f. w razie przeprowadzenia co najmniej trzech nieskutecznych prób usunięcia awarii lub wady tego 

samego elementu w Przedmiocie Umowy w ramach rękojmi lub gwarancji, bez konieczności 

wyznaczania terminu dodatkowego, 

6. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 

niniejszego paragrafu Zamawiający może, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na 
usunięcie uchybienia lub bez jego upływu, gdy jego wyznaczenie nie jest wymagane Umową, 

zamiast złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nakazać wstrzymanie Wykonawcy prac 

związanych z realizacją przedmiotu umowy i powierzyć innemu podmiotowi przez siebie 

wybranemu wykonanie czynności, których Wykonawca w terminie nie wykonał lub zlecić innemu 

podmiotowi dokończenie wykonywania umowy w zakresie, w jakim nie została ona wykonana 

przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko (wykonanie zastępcze Umowy). Koszty wykonania 

zastępczego Umowy Zamawiający może według własnego wyboru potrącić z wynagrodzenia 

Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy albo dochodzić ich od 

Wykonawcy.  

7. W trybie opisanym w ust. 6 niniejszego paragrafu i z przyczyn tam wymienionych Zamawiający 

może również ograniczyć zakres Umowy Wykonawcy w dowolnym zakresie i na dowolnym etapie 

realizacji Umowy i zlecić wykonanie tego zakresu innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

8. Wykonawca może odstąpić od Umowy w razie opóźnienia w płatności wynagrodzenia przez 

Zamawiającego przekraczającego 30 dni po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do 

uregulowania płatności i wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu na jej dokonanie. 

9. Niezależnie od postanowień powyższych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

10. Niezależnie od postanowień powyższych Zamawiający może jednostronnie rozwiązać umowę, 

jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 145 a ustawy PZP.  

11. W przypadku rozwiązania umowy w trybie przewidzianym powyżej, Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, która została zrealizowana 

do dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu umowy. W szczególności strony 

wyłączają możliwość dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek świadczeń odszkodowawczych.  

 

 

§ 11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Dla zabezpieczenia należytego i zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy oraz roszczeń 

Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca wniesie przed podpisaniem 

niniejszej umowy zabezpieczenie należytego jej wykonania w wysokości 5 %  wynagrodzenia 

umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy, co stanowi kwotę ..............zł (słownie: 
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...............) w jednej lub kilku formach wyszczególnionych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo  

zamówień publicznych.  

2. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia w żadnej z form, o których mowa w art. 

148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej 

lub ubezpieczeniowej – gwarancja ta winna mieć charakter abstrakcyjny, to jest zobowiązywać 

Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Beneficjentowi, na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy lub 

roszczeń z gwarancji lub rękojmi. Projekt gwarancji podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.   

4. W razie wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 

Zamawiający wymaga, aby gwarancja ta obowiązywała w wysokości 100 % kwoty, o której mowa 

w ust. 1 umowy do dnia wykonania przedmiotu umowy powiększonego o 30 dni oraz w wysokości 

30 % kwoty, o której mowa w ust. 1 umowy w okresie dalszym do upływu terminu obowiązywania 

rękojmi za wady przedmiotu umowy powiększonego o 15 dni. 
5. Dostarczona przez Wykonawcę gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi 

również zawierać klauzule o: 

a) zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja 

umowy lub zakresu prac, które mają zostać wykonane zgodnie z umową, lub w jakichkolwiek 

dokumentach stanowiących umowę, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym 

(Beneficjentem) a Wykonawcą, nie zwalniała Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności 

wynikającej z gwarancji, 

b) rezygnacji Gwaranta z konieczności zawiadamiania o takiej zmianie, uzupełnieniu lub 

modyfikacji oraz uzyskiwania na nią zgody Gwaranta, 
c) o treści: „Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego.” 

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, 

Zamawiający zwraca je, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy – na rachunek Wykonawcy. 

7. Zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania umowy zostanie zwrócone: 

a) 70 % z wniesionego zabezpieczenia – w terminie 30 dni od daty wykonania przedmiotu umowy 

(potwierdzonego Protokołem Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy) i uznania go przez 
Zamawiającego za należycie wykonany . 

b) 30 % z wniesionego zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady. 

8. Za wyjątkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, każde zabezpieczenie podlega 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zatwierdzenie zabezpieczenia będzie odbywało się w ten 

sposób, iż Wykonawca przedstawia Zamawiającemu projekt zabezpieczenia w wersji 

elektronicznej umożliwiającej edytowanie, a Zamawiający w terminie maksymalnie 7 dni wniesie 

uwagi do tegoż projektu zabezpieczenia lub dokona jego akceptacji, a następnie prześle uwagi lub 

akceptację w wersji elektronicznej do Wykonawcy. W razie potrzeby, powyższą procedurę 

powtarza się. 
§ 12. Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy oraz przez 

okres trwania rękojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, przy czym suma ubezpieczenia 

nie może być niższa niż wartość wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 

2. Koszty ubezpieczenia ponosi wyłącznie Wykonawca. 

3. Wykonawca nie może rozpocząć prac przed przedstawieniem Zamawiającemu kopii polisy 

ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia wymagalnych składek. 
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4. Jeżeli w trakcie wykonywania prac okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie przedstawić 

dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności polis ubezpieczeniowych, to 

Zamawiający może wstrzymać wykonywanie prac ze skutkiem natychmiastowym, przy czym  

skutki i koszt takiego wstrzymania prac poniesie wyłącznie Wykonawca.  
5. Zamawiający może również potrącić koszt utrzymania, wznowienia lub opłacenia ubezpieczenia z 

należności Wykonawcy lub pokryć ten koszt z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.  

 

§ 13. Klauzula poufności. 

1. Wykonawca ma obowiązek ochrony informacji niejawnych i danych osobowych uzyskanych 

podczas realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, w razie 

konieczności, zapewni zachowanie wszelkich wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 5 

sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 roku Nr  182 poz. 1228).  

2. Niezależnie od danych podlegających ochronie zgodnie z procedurami określonymi w ustawie o 

ochronie informacji niejawnych, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy 
wszelkich danych oraz informacji uzyskanych w wyniku wykonania Umowy, również po jej 

wykonaniu. 

3. Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do: 

a. wykorzystania uzyskanych danych i informacji wyłącznie dla wykonania Umowy,  

b. ochrony uzyskanych danych i informacji przed ujawnieniem osobom trzecim,   

c. przedstawienia Zamawiającemu  imiennej listy osób, które będą posiadać dostęp do danych i 

informacji z podaniem stanowisk służbowych i numerów telefonów kontaktowych oraz 

aktualizacji tej listy, 

d. nie udostępniania danych osobom innym, aniżeli upoważnione osoby  z powyższej listy, 
e. zniszczenia pozyskanych danych i informacji z chwilą ich wykorzystania i zbędności dla celów 

określonych w umowie, w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, wraz ze złożeniem 

stosownego oświadczenia w tym przedmiocie. 

4. Wykonawca ma obowiązek stosowania się do wytycznych Zamawiającego i właściwych służb w    

zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.  

 

§ 14. Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

2. Możliwość zmiany umowy w zakresie terminu zakończenia umowy istnieje w razie  niezależnych 
od Wykonawcy, przedłużających się ponad terminy ustawowe lub pierwotnie zakreślone procedur 

związanych z prowadzonymi w związku z wykonaniem niniejszej Umowy postępowaniami 

administracyjnymi i innymi postępowaniami przed organami administracji publicznej lub innymi 

podmiotami czy osobami odpowiednio o okres trwania tych procedur ponad te terminy. 

3. Możliwość zmiany umowy w zakresie terminu obowiązywania umowy, sposobu jej wykonania lub 

wynagrodzenia Wykonawcy istnieje również w razie opublikowania w okresie jej realizacji nowych 

wytycznych Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego lub Komisji Europejskiej dotyczących 

systemów wymiany informacji. Zamawiający zastrzega w takim przypadku sobie prawo do zmiany 

części zakresu zamówienia w odniesieniu do prac jeszcze nie wykonanych lub rezygnacji z ich 

wykonania. W przypadku rezygnacji przez Zamawiając ego z części przedmiotu zamówienia, 
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za wykonany zakres prac. 

 

 

4.  Niezależnie od przypadków wyżej wymienionych zmiana umowy jest dopuszczalna również w 

przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 144 ust. 1-1e ustawy PZP. 

5. Wykonawca, który uważa się za uprawnionego do wystąpienia z żądaniem zmiany umowy w 

związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie zobowiązany jest 
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złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy. Wniosek Wykonawcy, o którym mowa wyżej winien 

zawierać przywołanie podstawy prawnej żądania Wykonawcy z przywołaniem właściwych 

postanowień Umowy i/lub przepisów ustawy PZP oraz zawierać uzasadnienie wniosku w oparciu 

o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie określić, w jakim zakresie domaga się 
zmiany Umowy, przedstawiając w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jeśli ich 

wykonanie jest niezbędne do należytej oceny wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego.  

6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa 

dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako 

możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej strony, z 

zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy, w szczególności w zakresie prawa 

Zamawiającego do złożenia oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia w przypadkach 

przewidzianych umową. 

 

§ 15. Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, Strony rozstrzygać 

polubownie drodze negocjacji, a dopiero po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej. 

Sądem wyłącznie właściwym będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowania mają przepisy ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego oraz 

jednym dla Wykonawcy. 

4. Cesja wynikających z umowy wierzytelności i praw Wykonawcy wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

5. Umowa zawiera załączniki stanowiące jej integralną część. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

Załączniki: 
1. Oferta Wykonawcy 

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 

3. Kopia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

4. Kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z kopią potwierdzenia opłacenia składki 

5. Harmonogram realizacji Zamówienia 

 


