
Nr postępowania: ZP.371.28.2019.MDI                                                         Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

                          
UMOWA 

nr ………………………………….  

na usuwanie i przemieszczanie szuwaru trzcinowego w obrębie siedliska *1150 w rejonie Mierzei 
Wiślanej od strony Zalewu Wiślanego 

  

zawarta w dniu ......................2019 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: 

……………………………………….. – …………………………………………………. 

przy kontrasygnacie: 

Andrzeja Kajuta – Głównego Księgowego 

a 

/w przypadku spółek prawa handlowego/: 

…………………………………… 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 dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym 
przez: 

……………………. - ……………………………………………………. 

…………………… - ……………………………………………………… 

/w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gosp./: 

Panem/Panią ………………………… prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ………………………………. 
z siedzibą: ul. …………………………………, ……………………………………………., NIP …………………………………, 
zwanym dalej „Wykonawcą” 

 
W następstwie wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej po przeprowadzeniu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Usuwanie i przemieszczanie szuwaru trzcinowego 
w obrębie siedliska *1150 w rejonie Mierzei Wiślanej od strony Zalewu Wiślanego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (dalej jako ustawa PZP lub PZP) podpisano umowę o następującej treści: 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, którego przedmiotem jest  
usuwanie i przemieszczanie szuwaru trzcinowego w obrębie siedliska *1150 w rejonie Mierzei 
Wiślanej od strony Zalewu Wiślanego, zwanej dalej „Usługą”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w zakres usługi zawiera załącznik nr 1 do umowy – 
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). 
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3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przekazanymi mu przez Zamawiającego dokumentami, 
stanowiącymi załączniki do Umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń pod kątem możliwości 
wykonania zamówienia według wymagań Zamawiającego określonych niniejszą umową.  

4. Wykonawca oświadcza nadto, iż: 

a. posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i personel oraz potencjał organizacyjny i finansowy 
zapewniający należytą i terminową realizację przedmiotu Umowy.  

b. zapoznał się z przedmiotem zamówienia, miejscami realizacji Usługi i zakresem składających się 
na niego Zadań i nie wnosi uwag co do tych elementów pod kątem możliwości należytej  
i terminowej realizacji usługi w cenie ofertowej według wymagań Zamawiającego określonych 
niniejszą Umową, 

c. przedmiot zamówienia został mu przedstawiony przez Zamawiającego w sposób jednoznaczny 
i wyczerpujący z uwzględnieniem jego zakresu za pomocą dostatecznie dokładnych  
i zrozumiałych określeń, a składając ofertę Wykonawca uwzględnił wszystkie wymagania i 
okoliczności mogące mieć wpływ na jej złożenie, 

5. Zamawiający zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Wykonawcą w trakcie realizacji 
zamówienia i udzielania mu niezbędnego wsparcia celem należytego i terminowego wykonania 
zamówienia. 

6. Wykonawca będzie wykonywał swoje usługi zgodnie z postanowieniami Umowy,  
z zachowaniem należytej staranności wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z interesem 
Zamawiającego i obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z przyjętymi zasadami wiedzy 
technicznej i inżynierskiej.  

7. Jeśli wykonanie jakichkolwiek usług objętych umową wymagać będzie uzyskania zgód, czy 
pozwoleń, Wykonawca uzyska te zgody we własnym zakresie. W tym celu Wykonawca w imieniu 
Zamawiającego i na podstawie udzielonego przez niego pełnomocnictwa złoży stosowne 
wnioski, uzyska decyzje, podpisze umowy/porozumienia, względnie pozyska inne niezbędne 
dokumenty 

 

§ 2. Termin wykonania umowy 

1. Strony zawierają Umowę na okres …………………………………………………..  

2. Wykonawca powiadomi w formie pisemnej Zamawiającego o gotowości do odbioru Usługi. 

3. O dniu zakończenia Usługi  Zamawiający informuje Wykonawcę na piśmie. 

 

§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Umowy wynosi maksymalnie: 
………………………... PLN netto (słownie: ……………………………………………...………. złotych 00/100) z 
podatkiem VAT w stawce 23 %, tj. ………………….…. zł brutto (słownie: 
……………………………………………..……….złotych 00/100), w tym za: 

a) Wydobycie szuwaru:  ………………………... PLN netto (słownie: 
……………………………………………...………. złotych 00/100) z podatkiem VAT w stawce 23 %, tj. 
………………….…. zł brutto (słownie: ……………………………………………..……….złotych 00/100) 

b) Nasadzenie szuwaru: ………………………... PLN netto (słownie: 
……………………………………………...………. złotych 00/100) z podatkiem VAT w stawce 23 %, tj. 
………………….…. zł brutto (słownie: ……………………………………………..……….złotych 00/100) 

c) Wykonanie drogi technologicznej: ………………………... PLN netto (słownie: 
……………………………………………...………. złotych 00/100) z podatkiem VAT w stawce 23 %, tj. 
………………….…. zł brutto (słownie: ……………………………………………..……….złotych 00/100) 
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d) Transport szuwaru: ………………………... PLN netto (słownie: 
……………………………………………...………. złotych 00/100) z podatkiem VAT w stawce 23 %, tj. 
………………….…. zł brutto (słownie: ……………………………………………..……….złotych 00/100) za 
1 km transportu, nie więcej niż ………………………... PLN netto (słownie: 
……………………………………………...………. złotych 00/100) z podatkiem VAT w stawce 23 %, tj. 
………………….…. zł brutto (słownie: ……………………………………………..……….złotych 00/100) 

Wynagrodzenie za transport szuwaru od miejsca wydobycia do miejsca nasadzenia zostanie 
rozliczone za faktycznie zrealizowany kilometraż transportu. 

2. Strony zgodnie ustalają, iż wynagrodzenie za transport szuwaru od miejsca 
wydobycia do miejsca nasadzenia zostanie rozliczone za faktycznie zrealizowany 
kilometraż transportu przy zastosowaniu stawki za 1 km, o której mowa w § 3 ust. 1 
lit d) niniejszego paragrafu. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją Umowy. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie płatne w terminie do 
30 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie strony 
umowy protokołem odbioru. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w  Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze. Za termin płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

6. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i legitymuję się następującymi numerami 
identyfikacji podatkowego (NIP): 

a) Zamawiający: NIP 586 001 49 32 

b) Wykonawca:  ………………………………….... 

 

§ 4. Komunikacja między Stronami. Personel 

1. Strony w trakcie realizacji umowy będą kontaktować się za pośrednictwem poczty 
elektronicznej (kwestie robocze) oraz pisemnie (kwestie umowne). Każda korespondencja 
pisemna będzie również tego samego dnia wysyłana w formie elektronicznej poprzez 
przesłanie zeskanowanego pisma z podpisem autora, jednak za datę doręczenia pisma uważa 
się doręczenie pisma w formie pisemnej. 

2. Na dzień podpisania niniejszej umowy osobami odpowiedzialnymi za kontakty, kierowanie 
realizacją i współpracą przy wykonywaniu umowy są następujące osoby: 

a. Ze strony Wykonawcy:  

1)Przedstawiciel Wykonawcy  - ……………………… , e-mail: …………………, tel. …………………………….. 

b. Ze strony Zamawiającego:  

1) Przedstawiciel Zamawiającego -  ……………………………….., e-mail:…………………………….., tel. 
……………… 

2) Przedstawiciel Zamawiającego- ………………………………., e-mail:……………………………., tel. 
……………… 

2. Korespondencja pisemna będzie adresowana na adresy stron podane w komparycji niniejszej 
Umowy. Strony będą się wzajemnie powiadamiały o zmianie tego adresu. Zaniechanie 
powiadomienia o zmianie oznacza, iż korespondencję wysłaną na adres dotychczasowy uważa 
się za doręczoną.  

3. Przedstawiciel Wykonawcy jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za cały zakres obowiązków 
Wykonawcy objęty niniejszą Umową i ma obowiązek koordynacji prac całego zespołu 
Wykonawcy.  
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4. Przy realizacji Umowy Wykonawca lub zgłoszony przez niego Podwykonawca będzie zatrudniał 
na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań 
osoby wykonujące czynności: pracownicy fizyczni wykonujący prace związane z usuwaniem i 
przemieszczaniem szuwaru trzcinowego.  

5. Zamawiający zastrzega, iż całość wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie stosunku 
pracy za wykonanie wszystkich ich czynności w ramach Umowy, o których mowa wyżej musi być 
im wypłacana w ramach stosunku pracy, a nie na innej podstawie, w tym w oparciu o stosunek 
cywilno-prawny. 

6. Przed przystąpieniem osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy do wykonywania 
czynności w ramach przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć 
Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów w zakresie zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy, o których mowa w ustępie poprzedzającym. Oświadczenie winno 
zawierać co najmniej następującą formułę: „Oświadczam, iż Pan/Pani ………………………. (imię i 
nazwisko), w ramach realizacji Umowy w przedmiocie: „………………………..…….” jest zatrudniony 
na podstawie stosunku pracy i będzie wykonywał czynności polegające na: 
…………………………………………….” 

7. Niezależnie od wymogu przedstawienia oświadczenia, o którym mowa wyżej, Zamawiający może 
na dowolnym etapie realizacji Umowy żądać przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów 
potwierdzających stan zatrudnienia pracowników na podstawie stosunku pracy zgodny z 
wymaganiami Zamawiającego w razie powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości, co do 
prawdziwości lub aktualności oświadczenia, o którym mowa wyżej. Wykonawca przedkłada 
żądane dokumenty w terminie 5 dni od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. Zamawiający 
może żądać w szczególności kopii raportów ubezpieczeniowych, kopii umów o pracę lub innych 
dokumentów w przedmiocie nawiązania i trwania stosunku pracy. Wykonawca ma obowiązek 
dokonać anonimizacji przekazanych dokumentów zgodnie z regulacjami dotyczącymi ochrony 
danych osobowych za wyjątkiem imienia i nazwiska osoby, której dokumenty dotyczą. 

8. W razie uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom, o których mowa w ust. 4-7 niniejszego 
paragrafu, Zamawiający niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych za stwierdzone 
naruszenie, wzywa Wykonawcę do usunięcia uchybienia wyznaczając mu w tym celu termin nie 
krótszy niż 3 dni. Uchybienie terminowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uprawnia 
Zamawiającego do ponownego naliczenia kary umownej za uchybienie w wysokości określonej 
w Umowie. Powyższą procedurę w razie konieczności powtarza się. 

9. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego (Kierownika Obwodu Wybrzeża w 
Sztutowie) w drodze elektronicznej o wszelkich związanych z usługą pracach terenowych z co 
najmniej jednodniowym wyprzedzeniem z dokładnym wskazaniem miejsca i zakresu prac. 

§ 5. Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji Umowy ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia, przy czym suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie może być niższa niż 
150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) 

2. Zamawiający może żądać kopii aktualnie obowiązującej polisy ubezpieczeniowej lub innego 
dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem opłacenia 
wymagalnych składek na dowolnym etapie obowiązywania umowy. 

§ 6. Podwykonawcy 

1 Wykonawca jest uprawniony do posłużenia się przy wykonaniu Umowy podwykonawcami, za 
których ponosi jednak pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, powierzenie wykonania części 
przedmiot umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy w żadnym zakresie z osobistej 
odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.  
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2 Wszelka korespondencja dotycząca przedmiotu umowy będzie przez Zamawiającego prowadzona 
wyłącznie z Wykonawcą, nawet jeśli dotyczy zakresu zleconego do realizacji podwykonawcy.  

 

§ 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Celem pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, Wykonawca wniósł przed podpisaniem niniejszej Umowy zabezpieczenie  
w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie umowy,  
o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, co stanowi kwotę ……………………..(słownie: ……………………..) w 
formie …………………………………………………………… 

2. Wykonawca zobowiązuje się wnieść i utrzymywać zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
w jednej lub kilku formach wyszczególnionych w art. 148 ust. 1 ustawy PZP. Wniesienie 
zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy PZP nie jest dopuszczalne 
pod żadnym warunkiem.  

3. Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie obowiązywania umowy jest dopuszczalna pod warunkiem, 
iż zachowana zostanie ciągłość zabezpieczenia, nie zostanie zmniejszona wysokość 
zabezpieczenia, a nowa forma zabezpieczenia będzie jedną z form, o których mowa w art. 148  
ust. 1 ustawy PZP.  

4. 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 Zamawiającemu jako Beneficjentowi 
gwarancji kwoty objętej żądaniem wypłaty, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 
wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez 
Wykonawca gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może w szczególności zawierać żadnych 
postanowień, na mocy których Gwarant byłby uprawniony do merytorycznego badania zasadności 
żądania wypłaty.  

5. Przedłożone zabezpieczenie należytego wykonania nie może być warunkowane co do wypłaty na 
rzecz Zamawiającego (Beneficjenta) od przedłożenia jakiejkolwiek korespondencji między 
Zamawiającym, a Wykonawcą, w tym kopii korespondencji, wezwań, specyfikacji kwot roszczenia, 
listy niewykonanych elementów przedmiotu umowy itp. Przedłożone zabezpieczenie musi być 
wypłacone Zamawiającemu wyłącznie na podstawie jego oświadczenia o niewykonaniu lub 
nienależytym wykonaniu umowy tak w okresie realizacji usługi, jak i w okresie rękojmi za wady.  

6. Przedłożone zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi pozwalać Zamawiającemu 
również na pozyskanie z niego środków mających na celu pokrycie kosztów bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawców, kosztów zastępczego wykonanie umowy, jej części oraz 
kosztów zastępczego usuwania wad – jeszcze przed wydatkowaniem tych środków z 
zastrzeżeniem, iż nadwyżka w środkach pozyskanych z zabezpieczenia w stosunku do środków 
wypłaconych podwykonawcom, wykonawcom wykonania zastępczego lub zastępczego usuwania 
wad zostanie zwrócona na rzecz Gwaranta w terminie 14 dni od pozyskania przez Zamawiającego 
wiedzy o istnieniu takiej nadwyżki. 

7. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa złożona tytułem zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy będzie zobowiązywała Gwaranta do wypłaty do 100 % wartości zabezpieczenia, o której 
mowa ust. 1 niniejszego paragrafu przez okres realizacji usługi powiększony o 30 dni oraz do 
wypłaty do 30 % wartości zabezpieczenia przez okres obowiązywania rękojmi za wady przedmiotu 
umowy powiększony o 15 dni. 

8. Dostarczona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa złożona tytułem 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi nadto 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 
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(Beneficjentem), a Wykonawcą, nie zwalniała Gwaranta w żaden sposób  
z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji, 

b) rezygnacji Gwaranta z konieczności zawiadamiania o zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji,  
o których mowa powyżej oraz uzyskiwania na nie 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.” 

9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione na okres obowiązywania Umowy w terminie 30 dni 
od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu umowy.  

10. Za wyjątkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, każde zabezpieczenie, jak również zmiana 
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
Zatwierdzenie zabezpieczenia będzie odbywało się w ten sposób, iż Wykonawca przedstawia 
Zamawiającemu projekt zabezpieczenia lub zmiany zabezpieczenia w wersji elektronicznej 
umożliwiającej edytowanie pod rygorem uznania, iż projekt zabezpieczenia nie został przesłany, 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.  

 

§ 8. Kary umowne 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 

ust. 1 Umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 
Umowy za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usuwaniu wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi - w wysokości 0,05 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki 
 

c) za uchybienia obowiązkom w zakresie wymagań Zamawiającego co do zatrudniania 
pracowników na podstawie stosunku pracy tj. w szczególności za: niezłożenie oświadczenia 
w terminie, złożenia oświadczenia niezgodnego z wymaganiami Umowy, złożenie 
oświadczenia, które następnie okazało się nieprawdziwe, niezłożenie dodatkowych 
dokumentów lub wyjaśnień na żądanie Zamawiającego, ujawnienie zatrudnienia personelu 
na innej podstawie niż stosunek pracy, jeśli co do tego personelu Umowa wymaga 
wykonywania czynności w ramach stosunku pracy – w wysokości 5 000 zł za każdy 
stwierdzony przypadek uchybienia, z tym zastrzeżeniem, iż kara może być naliczania 
wielokrotnie za ten sam przypadek i różne przypadku uchybienia, jeśli Wykonawca mimo 
stwierdzenia uchybienia, nie usuwa go w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  

 
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 20% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 
2. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonej kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.  

3. Dochodzenie odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonej kary umownej jest 
dopuszczalne do wysokości poniesionej szkody. 

4. Strony ustalają, iż maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt a)-e) 
niniejszego paragrafu Umowy nie może przekroczyć 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

 

§ 9. Odbiór Przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca powiadomi w formie pisemnej Zamawiającego o gotowości do odbioru Usługi. 
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2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu Umowy w ciągu 5 dni, licząc od 
dnia powiadomienia o gotowości do odbioru Usługi. 

3. Z czynności odbioru Usługi będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru. 

4. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru Usługi wad i Zamawiający może odmówić odbioru 
przedmiotu umowy, wyznaczając termin usunięcia wad. 

 

§ 10. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 

1. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności  
i wskazania przyczyny odstąpienia. 

2. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca 
będzie zobowiązany podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu zakończenie 
wykonywania Umowy w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie 
niekorzystnych skutków odstąpienia lub rozwiązania. Następnie strony przystąpią do 
inwentaryzacji wykonanych prac i przygotowanej dokumentacji wykonanej do dnia odstąpienia 
lub rozwiązania. Po zakończeniu inwentaryzacji, co strony potwierdzą sporządzeniem protokołu 
inwentaryzacji, Zamawiający zapłaci Wykonawcy część wynagrodzenia należnego mu na mocy 
Umowy za zakres prac wykonany do dnia odstąpienia lub rozwiązania. Podstawą do wystawienia 
przez Wykonawcę faktury jest w takiej sytuacji podpisany przez obie strony protokół 
inwentaryzacji. 

3. Nie uchybiając uprawnieniu do odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów prawa, w  tym 
na podstawie art. 491 § 1 KC oraz art. 636 § 1 KC, Zamawiający może bez konieczności 
wyznaczania dodatkowego terminu pod rygorem odstąpienia, odstąpić od Umowy w całości lub 
w części, w każdym z niżej opisanych przypadków w terminie 10 dni od dowiedzenia się o 
zaistnieniu poniższych okoliczności uzasadniających odstąpienie: 

a. Wykonawca pozostaje w zwłoce w terminowej realizacji przedmiotu umowy o więcej niż 30 
dni, 

b. zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, nastąpi otwarcie 
likwidacji jego przedsiębiorstwa, lub wystąpią przesłanki do złożenia wniosku  
o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub złożenia wniosku o upadłość wobec 
Wykonawcy, jeżeli ww. okoliczności wskazują w ocenie Zamawiającego na ryzyko opóźnień w 
wykonaniu Umowy, względnie ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
przez Wykonawcę, 

c. Wykonawca w inny sposób niż wyżej wymieniony rażąco zaniedbuje swoje obowiązki 
umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krótszego niż 14-dniowy terminu 
na usunięcie stwierdzonych uchybień z zastrzeżeniem rygoru odstąpienia od Umowy w razie 
nieusunięcia tych uchybień. 

4. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 
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 dochodzić ich od Wykonawcy.  
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5. W każdym z przypadków lub okoliczności, w których zgodnie z niniejszą Umowa Zamawiający 
może odstąpić od Umowy, odstąpienie odnosić się będzie do niezrealizowanej dotychczas części 
przedmiotu umowy lub do wybranych elementów niezrealizowanych dotychczas prac. 

6. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca winien opuścić teren prowadzenia prac, 
przekazując Inżynierowi Kontraktu wszelkie sporządzone do dnia odstąpienia materiały i 
dokumenty oraz informując o stanie prac na dzień odstąpienia, ze szczególnym uwzględnieniem 
materiałów wydobytych, lecz jeszcze niezutylizowanych/nieprzekazanych.  

7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych  okolicznościach.  

8. W trybie opisanym w ust. 4 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.  

 

§ 11. Prawa własności dotyczące dokumentów i autorskie prawa majątkowe 

1. Wszystkie związane z Przedmiotem Umowy dokumenty, w szczególności takie jak mapy, rysunki 
oraz dokumenty pomocnicze lub materiały oraz inne utwory, w tym nabyte, zebrane lub 
przygotowane przez Wykonawcę w ramach Umowy z chwilą ich wydania stanowić będą wyłączną 
własność Zamawiającego, a całość autorskich praw majątkowych zostaje przeniesione na 
Zamawiającego na polach eksploatacji określonych poniżej z chwilą wydania utworów 
(egzemplarzy) Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Umowy. 

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

3. 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.  

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian utworu(ów) wg uznania 
Zamawiającego, z zachowaniem oznaczenia utworu pierwotnego jako będącego autorstwa 
Wykonawcy.  

5. Zamawiający ma również prawo do korzystania z fragmentów utworu i rozporządzania nimi w 
zakresie pól eksploatacji wymienionych poniżej.  

6. Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie się przez to prawo do: 

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

b) korzystania z utworu przez Zamawiającego, 

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, wprowadzania 
do obrotu, użyczenia, najmu, dzierżawy,  

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

7. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, autorskie prawa majątkowe do części utworów 
oraz własność egzemplarzy wg stanu istniejącego na dzień odstąpienia od Umowy, na polach 
eksploatacji określonych powyżej, ulegają przeniesieniu na Zamawiającego.  

 

§ 12. Zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony aneksu 
do umowy. 

2. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie terminu wykonania i jej zakresu w razie 
zaistnienia niedających się na przewidzieć w dniu podpisania umowy okoliczności faktycznych 
niezależnych od Wykonawcy.  

 
§ 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. Koszty zachowania wymogów, 
o których mowa w zdaniu poprzedzającym obciążają Wykonawcę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych oraz informacji 
uzyskanych w wyniku wykonania umowy, również po jej wykonaniu z zastrzeżeniem 
odmiennych postanowień umowy lub wymogów obowiązujących przepisów prawa. Za każdym 
razem, gdy mowa w niniejszej umowie o obowiązku zachowania poufności, strony rozumieją 
przez to podjęcie wszelkich dostępnych działań mających na celu ochronę tajemnicy 
Zamawiającego w zakresie związanym z realizacją Inwestycji o strategicznym znaczeniu dla 
Rzeczpospolitej Polskiej.  

3. Udostępnione oraz pozyskane przez Wykonawcę informacje w toku realizacji przedmiotu 
umowy są objęte poufnością, bez względu na ich formę i nośnik oraz bez względu na to, w jaki 
sposób Wykonawca uzyskał dostęp do tych informacji. Przekazywanie informacji 
udostępnionych oraz informacji pozyskanych w trakcie realizacji umowy może się odbywać 
wyłącznie na rzecz Zamawiającego, a na rzecz osób trzecich wyłącznie za uprzednią, pisemną 
zgodą Zamawiającego. Wykonawca zabezpieczy w sposób należyty informacje i nośniki z tymi 
informacjami, którymi dysponuje przed ich nieuprawnionym udostępnieniem bądź utratą.  

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zachowanie poufności również przez osoby 
uczestniczących wraz z nim w realizacji przedmiotu umowy na zasadach tożsamych, na jakich 
jest do tego zobowiązany Wykonawca. Za ujawnienie informacji poufnych przez osoby 
współpracujące z Wykonawcą, odpowiada Wykonawca. 

5. Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do: 

a) wykorzystania uzyskanych danych i informacji wyłącznie dla wykonania Umowy i w interesie 
Zamawiającego,  

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

c) przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie imiennej listy osób, które będą posiadać 
dostęp do danych i informacji z podaniem stanowisk służbowych i numerów telefonów 
kontaktowych  
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d) zniszczenia pozyskanych danych i informacji z chwilą ich wykorzystania i zbędności dla celów 
określonych w umowie, w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, wraz ze złożeniem, 
na żądanie Zamawiającego, stosownego oświadczenia w tym przedmiocie. 

6. Wykonawca ma obowiązek stosowania się do innych, niewymienionych wyżej wytycznych 
Zamawiającego i właściwych służb w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych 
osobowych.  

7. Obowiązki stron w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz innych informacji związanych z 
realizacją umowy nie uchybiają obowiązującym przepisom prawa nakazującym udostępnianie 
tych informacji w zakresie określonym tymi przepisami. 

§ 14. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego.  

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji 
polubownych, a dopiero po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej. Sądem wyłącznie 
właściwym jest sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.  

4. Wykonawca oświadcza, iż został poinformowany o uprawnieniach wynikających z 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 
sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r str.1). 
Informacja w tym zakresie została zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i 
dwóch dla Zamawiającego.  

6. Cesja praw wynikających z umowy dokonana przez Wykonawcę pod rygorem 
nieważności wymaga zgody Zamawiającego.  

7. Umowa zawiera następujące załączniki stanowiące jej integralną część:  

 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

2. Formularz oferty Wykonawcy 

3. Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia i opłacenia składek 

4. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

 

 

 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


