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U M O W A  

nr …………………………………………..     
na wykonanie dokumentacji z kontroli  obiektów oznakowania nawigacyjnego 

  
 

zawarta w Gdyni w dniu ………………………………….. 2019 roku  

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 dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: 

Wiesława Piotrzkowskiego – Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni 

przy kontrasygnacie: 

Andrzeja Kajuta – Głównego Księgowego 

a 
…………………………………………………………  NIP …………………… z    siedzibą 
 
w ………………………………. ……………………………………………………………… 

 zarejestrowanym w ( Sąd-Nr KRS/ Urząd – wpis do ewidencji działalności gospodarczej) 
1) w przypadku spółek prawa handlowego – art. 206,230 i 374 kodeksu spółek handlowych 
2) w przypadku s.c.                 – imiona i nazwiska wspólników, adresy i nazwa   
                                                     prowadzonej działalności gospodarczej 
                                                  -  nr NIP, REGON 
3) w przypadku osób fizycznych   - imię i nazwisko, adres i nazwa  prowadzonej działalności 

gospodarczej   - nr NIP, REGON   
                                                 

zwanym w dalszej treści „Wykonawcą”, którego reprezentują :  
 
1. ……………………………………………………………………………………………… 

 
2. ……………………………………………………………………………………………… 

 
W następstwie wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej po przeprowadzeniu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji z kontroli obiektów 
oznakowania nawigacyjnego zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane” podpisano 
umowę o następującej treści: 
 

§ 1. Przedmiot umowy i oświadczenia stron 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, którego przedmiotem 
jest „Wykonanie dokumentacji z kontroli obiektów oznakowania nawigacyjnego zgodnie z art. 
62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane” 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w zakres usługi zawiera załącznik nr 1 do umowy – 
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), jak również pozostałe dokumenty przekazane Wykonawcy,  
o których mowa w załącznikach do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza nadto, iż: 
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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 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. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Wykonawcą w trakcie realizacji 
zamówienia i udzielania mu niezbędnego wsparcia celem należytego i terminowego wykonania 
zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się również do terminowej zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

5. 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. 

6. 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. 
O konieczności udzielenia pełnomocnictwa Wykonawca jest zobowiązany informować      
Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem nie powodującym opóźnień w realizacji Umowy. 

 

§ 2. Termin wykonania Umowy 

Wykonawca wykona dokumentację w terminie do ………………….. 

 

§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Umowy wynosi : ………………………………. zł 
netto (słownie: ………………………………………………………, ……../100 złotych) z podatkiem VAT w 
stawce 23 %, tj. ………………………….. zł brutto (słownie: …………………….., 00/100 złotych). 
Wynagrodzenie to ma charakter ryczałtowy i zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane z 
wykonaniem Umowy oraz zysk Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w terminie do 30 dni od doręczenia prawidłowo 
wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze 
VAT.  

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy będzie 
podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokół odbioru dokumentacji. Faktura VAT 
wystawiona niezgodnie z postanowieniami umowy będzie zwracana bez księgowania.  

 

§ 4. Komunikacja między stronami. Personel 

1. Strony w trakcie realizacji umowy będą kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej 
(kwestie robocze) oraz pisemnie (kwestie umowne). 
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2. W całym okresie obowiązywania umowy strony są zobowiązane zapewnić kontakt wyłącznie  

z osobami posiadającymi kompleksową wiedzę z zakresu przedmiotu Umowy. 

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

a. Personel Wykonawcy:  

Osoba uprawniona do dokonania kontroli, ……………………. e-mail: …………………………………., tel. 
…………………………………………………….           

b. Personel Zamawiającego:  

Jarosław Press, e-mail: jaroslaw.press@umgdy.gov.pl, tel. ……………………………….. . 

4. Przy realizacji Umowy Wykonawca lub zgłoszony przez niego Podwykonawca będzie stale, przez 
cały okres trwania umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy 
adekwatnym do powierzonych zadań osoby wykonujące czynności w postaci: sporządzenia 
dokumentacji kontroli obiektu. Zamawiający zastrzega, iż całość wynagrodzenia osób 
zatrudnionych na umowę o pracę wykonujących czynności w ramach Umowy musi być im 
wypłacana w ramach stosunku pracy na podstawie umowy o pracę. 

5. W terminie do 7 dni od podpisania Umowy lub od dokonania dozwolonej zmiany w składzie 
personelu zatrudnionego na umowę o pracę Wykonawca zobowiązany będzie złożyć 
Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów w zakresie zatrudnienia na 
umowę o pracę, o których mowa w ustępie poprzedzającym.  

6. 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 umowę o pracę 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. Dokumentami takimi mogą być  
w szczególności raporty ubezpieczeniowe czy umowy o pracę, z zachowaniem wymagań 
stawianych przez przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

7. W toku realizacji umowy Zamawiający jest uprawniony do kontroli stanu realizacji prac nad 
Dokumentacją. W tym celu Wykonawca zobowiązany będzie informować Zamawiającego w 
drodze elektronicznej o wszelkich, związanych z opracowaniem Dokumentacji pracach 
terenowych z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem z dokładnym wskazaniem miejsca i zakresu 
prac terenowych. 

 

§ 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 
całkowita wartość wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie niniejszej Umowy. 

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. 
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      § 6. Podwykonawcy 

1. Wykonawca jest uprawniony do posłużenia się przy wykonaniu Umowy osobami trzecimi, za które 
ponosi jednak pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Niedozwolone jest powierzenie 
podwykonawcom wykonania całego zakresu Umowy. Powierzenie wykonania części przedmiotu 
umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy w żadnym zakresie z osobistej 
odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy i nie może dotyczyć zakresu umowy 
zastrzeżonej w SIWZ jako zakresu, który Wykonawca zobowiązany jest wykonać osobiście. 

2. Niezależnie od powyższego Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może powierzyć 
podwykonawcy następujących części zamówienia: 

a) sporządzenia dokumentacji kontroli obiektu, 

pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w terminie 60 dni od stwierdzenia 
przez Zamawiającego, iż takie powierzenie miało miejsce. 

3. Wykonawca, a także zgłoszony przez niego podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
zawierający umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy objęte 
zakresem niniejszej Umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii takiej zawartej umowy ile jej wartość przekracza 20.000,00 zł. 
brutto.  

4. Zamawiający, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy dokonuje bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
który zawarł przedłożoną Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
usługi lub dostawy związane z przedmiotem Umowy, w przypadku uchylenia się od obowiązku 
zapłaty przez podmiot do tej zapłaty zobowiązany. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej 
dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu umowy o 
podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie (należność 
główną), bez ewentualnych odsetek za opóźnienie oraz innego rodzaju należności. 

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę do zgłoszenia w 
formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Nie 
zgłoszenie uwag w zakreślonym terminie będzie uważane za zgodę Wykonawcy na dokonanie 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w 
zakresie, w jakim podmioty te domagają się tej zapłaty. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag co do zasadności bezpośredniej zapłaty  
z umowy podwykonawczej, Zamawiający może: 

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w całości lub w części, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty 
w całości lub części i dokonać zapłaty na rzecz Wykonawcy w całości lub w części, lub 

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w całości lub w części w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, lub 

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, a uwagi 
Wykonawcy w tym zakresie Zamawiający uzna za niewiarygodne. 

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
o których mowa powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub pozyskuje ją z wniesionego przez Wykonawcę 
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zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a w razie braku takiej możliwości egzekwuje ją od 
Wykonawcy na zasadach ogólnych. 

 

§ 7. Odbiór Przedmiotu Umowy 

1. Przedmiotem odbioru będzie kompletna dokumentacja z kontroli obiektów określonych 
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1) zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 
ustawy Prawo budowlane. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 3 dni roboczych od daty 
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę faktu wykonania. Przekazanie dokumentacji nastąpi 
w siedzibie Zamawiającego na podstawie Protokołu przekazania sporządzonego w obecności 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

2. Zamawiający, po przekazaniu Dokumentacji w formach i ilościach wymaganych umową,  ma 21 
dni na jej weryfikację. W przypadku potrzeby zmian lub uzupełnień Zamawiający wyznaczy, 
w porozumieniu z Wykonawcą, termin ich wykonania. Protokół odbioru dokumentacji, podpisany 
przez obie strony umowy stanowić będzie wyłączną podstawę do wystawienia faktury za 
wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 8. Zasady postępowania w razie opóźnienia i zwłoki. Kary umowne 

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 w terminie do 7 dni zawiadomi Zamawiającego na piśmie  
o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia. Zawiadomienie określi prawdopodobny czas 
opóźnienia i jego przyczynę. Uchybienie temu obowiązkowi skutkuje utratą możliwości 
powoływania się na przekroczenie terminów z przyczyn, o których istnieniu Wykonawca nie 
powiadomił Zamawiającego  w trybie wyżej opisanym.  

2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 

a. za zwłokę w przekazaniu  Zamawiającemu  dokumentacji do odbioru – w wysokości 0,1 % 
całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 
z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, 

b. za niezłożenie w terminie określonym Umową zgodnego z prawdą oświadczenia 
potwierdzającego zatrudnienie pracowników Wykonawcy na umowę o pracę, a także za 
niezłożenie w terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających 
wymagany poziom zatrudnienia na umowę o pracę – w wysokości 500 zł (słownie: pięćset, 
00/100 złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

c. za brak zapłaty lub brak zapłaty w terminie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, z usług lub 
dostaw którego Wykonawca korzysta przy realizacji przedmiotu umowy oraz za niezłożenie  
w terminie poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu umowy zawartej  
z podwykonawcą - w wysokości 5 000 zł (pięć tysięcy, 00/100 złotych) za każdy stwierdzony 
przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy 
oraz za każdy przypadek niezłożonego odpisu umowy, 

d. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –  
w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 
Umowy. 

3. Wykonawca jest uprawniony do naliczenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości  
20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za odstąpienie od 
umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego pod 
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warunkiem, iż oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone przez Wykonawcę zostało oparte  
o umowne prawo odstąpienia od umowy przewidziane w niniejszej umowie. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonej kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.  
W razie braku możliwości potrącenia kary umownej z wynagrodzenia, Zamawiający jest 
uprawniony do potrącenia tej kary z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

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

6. Strony ustalają, iż maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt a) – c) 
niniejszego paragrafu Umowy nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy. 

 

§ 9. Odstąpienie od umowy i jej rozwiązanie przez Zamawiającego 

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

2. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również po 
złożeniu oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu umowy, 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 Zamawiającego protokół inwentaryzacji. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, w przypadkach przewidzianych  
w Kodeksie cywilnym, a nadto w każdym z niżej opisanych przypadków w terminie 90 dni od 
dowiedzenia się o zaistnieniu poniższych okoliczności uzasadniających odstąpienie: 

a. 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, 

b. kary umowne naliczone Wykonawcy za naruszenie obowiązków umownych przekroczą 15% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, 

c. Zamawiający będzie zmuszony dokonywać bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców 
na kwotę wyższą niż 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 
Umowy, 

d. Wykonawca w inny sposób niż wyżej wymieniony rażąco zaniedbuje swoje obowiązki 
umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krótszego niż 7-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 
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związanych z realizacją przedmiotu umowy i bez upoważnienia Sądu lub zgody Wykonawcy 
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). Przed zleceniem realizacji Umowy w ramach wykonania 
zastępczego, Zamawiający informuje Wykonawcę na piśmie o kosztach wykonania zastępczego 
i oczekiwanym sposobie ich rozliczenia. 

5. Koszty wykonania zastępczego Umowy Zamawiający może według własnego wyboru potrącić  
z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy albo 
dochodzić ich od Wykonawcy.  

6. Wykonawca może odstąpić od Umowy w razie opóźnienia w płatności wynagrodzenia przez 
Zamawiającego przekraczającego 14 dni po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do 
uregulowania płatności i wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu na jej dokonanie. 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Wykonawca może złożyć w terminie 30 dni od upływu 
dodatkowego 14-dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

7. 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.  

8. Niezależnie od postanowień powyższych Zamawiający może jednostronnie rozwiązać umowę, 
jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 145a ustawy PZP. 

9. 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.  

 

§ 10. Prawa własności dotyczące dokumentów i autorskie prawa majątkowe 

1. Wszystkie składające się na wytworzoną przez Wykonawcę dokumentację elementy,  
w szczególności takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane 
statystyczne, obliczenia, materiał fotograficzny oraz dokumenty pomocnicze lub materiały oraz 
inne utwory, w tym dokumentacja rozumiana jako całość i jej części składowe (elementy) 
nabyte, zebrane lub przygotowane przez Wykonawcę w ramach Umowy będą stanowić wyłączną 
własność Zamawiającego, a całość autorskich praw majątkowych zostaje przeniesione na 
Zamawiającego na polach eksploatacji określonych w treści niniejszego paragrafu z chwilą 
wydania utworów (egzemplarzy) Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia za wykonanie 
niniejszej Umowy. 

2. Jeżeli właściwe przepisy wymagają zamieszczenia w dokumentacji jedynie wyciągu z innych 
opracowań, Wykonawca wraz z dokumentacją przekaże odrębnie Zamawiającemu kopie tych 
opracowań.  

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

4. Zamawiający ma również prawo do korzystania z fragmentów dokumentacji i rozporządzania 
nimi w zakresie pól eksploatacji wymienionych w treści niniejszego paragrafu. 
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5. Wykonawca najpóźniej do dnia złożenia Zamawiającemu Dokumentacji w formie pisemnej 

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 oraz wykonywania innych autorskich praw osobistych.  

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

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

b. korzystania z utworu przez Zamawiającego bez ograniczeń, 

c. trwałego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w całości lub w części 
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie i dowolną techniką, 

d. tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian 
utworu, 

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, 

g. rozwoju i ulepszania utworu, jak również tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych, 

h. tłumaczenia utworu na inne języki oraz jego adaptacji dla potrzeb Zamawiającego, 

i. 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, 

j. wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej. 

7. W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy lub rozwiązaniu umowy przez 
Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe do części dokumentacji wykonanej wg stanu istniejącego 
na dzień odstąpienia od Umowy, na polach eksploatacji określonych powyżej, ulegają przeniesieniu na 
Zamawiającego z chwilą złożenia oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub oświadczenia  
o rozwiązaniu Umowy. Postanowienie ust. 5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

 

§ 11. Rękojmia za wady 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady wykonanej w ramach umowy Dokumentacji 
(dalej jako: wady Dokumentacji) na okres 36 miesięcy. 

2. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za wady Dokumentacji także wówczas, gdy  
w toku odbiorów Zamawiający powziął wiedzę o wadzie, a mimo to zdecydował o odbiorze 
Dokumentacji. Strony wyłączają stosowanie art. 563 Kodeksu cywilnego. 

3. W razie powzięcia wiadomości o istnieniu wady Dokumentacji, Zamawiający zgłasza istnienie 
wady w drodze elektronicznej, oraz niezależnie w formie pisemnej. W zgłoszeniu istnienia wady 
Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia wady w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 
wysłania wezwania w formie elektronicznej. Strony mogą wspólnie ustalić inny termin na 
usunięcie wady. 
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4. Jeżeli Zamawiający zażądał usunięcia wady wskazując termin na jej usunięcie, a Wykonawca nie 

ustosunkował się do tego żądania w terminie 7 dni, uważa się, że żądanie to uznał za 
uzasadnione. 

5. W razie odmowy usunięcia wady 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) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w takiej proporcji do wynagrodzenia Wykonawcy za 
wykonanie Umowy, w jakiej wartość Dokumentacji z wadą pozostaje do wartości 
Dokumentacji bez wady, lub 

c) zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,  
a następnie potrącić koszt usunięcia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy 

6. Wszelkie koszty związane z obsługą przez Wykonawcę okresu rękojmi obciążają Wykonawcę. 

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady Dokumentacji także w sytuacji, gdyby usunięcie 
wady wiązało się z nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnościami dla Wykonawcy. 

 

§ 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Celem pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy, Wykonawca wnosi w dniu podpisania niniejszej Umowy zabezpieczenie  
w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy,  
o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, co stanowi kwotę ……………… zł. (słownie: …………………………., 
00/100 złotych) w formie pieniądza. 

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. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia w 
formie, o której mowa w art. 150 ust. 3 PZP. 

3. Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie obowiązywania umowy jest dopuszczalna pod warunkiem, 
iż zachowanie 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 
Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może w szczególności zawierać żadnych 
postanowień, na mocy których Gwarant byłby uprawniony do merytorycznego badania zasadności 
żądania wypłaty. 

5. 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 wykonywania dokumentacji 
powiększony o 30 dni oraz będzie zobowiązywała Gwaranta do wypłaty do 30 % wartości 
zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1 przez okres obowiązywania rękojmi za wady dokumentacji 
powiększony o 15 dni. 
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6. 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 
(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.” 

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione na okres realizacji dokumentacji zgodnie  
z postanowieniami Umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez 
Zamawiającego za należycie wykonane, to jest od dnia odbioru dokumentacji przez 
Zamawiającego. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione na okres obowiązywania rękojmi 
za wady w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady dokumentacji. 

8. 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 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.  

                                                 

§ 13. Zmiana 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, 
z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy. 

2. Zmiana umowy jest dopuszczalna w przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 144 
ustawy PZP. 

3. Niezależnie od postanowień powyższych strony przewidują, iż umowa może ulec zmianie  
w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2215 ze zm.) wpływającej na wysokość wynagrodzenia 
Wykonawcy, którego wypłata nastąpiła po dniu zmiany postanowień umowy o prowadzenie 
pracowniczego zawartej przez Wykonawcę z instytucją finansową zarządzającą PPK, 
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dotyczących ww. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, 

oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę 
zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
określone w postanowieniach ust. 4-9 poniżej.  

 
4. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy 

najwcześniej w dniu opublikowania w odpowiednim dzienniku urzędowym aktu prawnego 
wprowadzającego zmianę lub zmiany. 

5. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia, 
uzasadnienie zmiany oraz dokumenty potwierdzające wpływ zmiany na koszty wykonania umowy 
oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności:  

a) przyjęte w momencie sporządzania oferty zasady kalkulacji kosztów wykonania umowy 
obejmujących cały okres jej wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość 
przyjętej kalkulacji (np. umowy o pracę, dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników 
do ubezpieczeń); 

b) wykazanie wpływu zmian, na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę; 
c) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy przy 

zachowaniu zasad, o których mowa w pkt. a powyżej.  
 

6. W terminie 15 dni od dnia otrzymania wniosku, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o 
jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów 
(oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami). 

7. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania kompletnego w jego ocenie wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień 
jego wysłania na adres właściwy dla poręczeń pism dla Wykonawcy.  

8. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania 
w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania.  

9. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako  
roszczenia o zmianę umowy. Każda zmiana umowy wymaga jednomyślnej zgody obu stron 
Umowy. 

 

§ 14. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy 
ustawy PZP i innych właściwych ustaw. Do umowy stosuje się wyłącznie prawo polskie.  

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze 
negocjacji polubownych, a dopiero po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej, przy 
czym postanowienie niniejsze nie stanowi zapisu na sąd polubowny. W razie bezskuteczności 
negocjacji polubownych, strony oddadzą sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, przy 
czym Sądem wyłącznie właściwym będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
Strony przed oddaniem sporu na drogę postępowania sądowego, mogą skorzystać z usług 
mediatora. 

3. 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 
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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. 

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

5. Cesja wynikających z umowy wierzytelności i praw Wykonawcy oraz potrącenie wierzytelności 
Wykonawcy z wierzytelnością Zamawiającego lub innego podmiotu, w tym podwykonawcy 
wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

6. Umowa zawiera załączniki stanowiące jej integralną część. W razie sprzeczności treści załącznika 
z postanowieniami Umowy, obowiązuje Umowa. 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

 

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

 

          

 

         

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

2. Oferta Wykonawcy 

 

 


