
                                             
UMOWA nr …………………. 

 
 
Zawarta w dniu ……………...czerwca 2020 r. 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 dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: 
Wiesława Piotrzkowskiego – Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni 
przy kontrasygnacie: 
………………………………………………………. 
a 
………………………………………………………. reprezentowanym przez: 
 
………………………………………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
W następstwie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie 
stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, podpisano 
umowę o następującej treści: 

 
§ 1.  

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie materiałów drukowanych w ramach promocji projektu 
„Budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie, GMDSS-PL”. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonamy w terminie: do 30 dni od dnia podpisania umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z Opisem przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, oraz zgodnie z Formularzem ofertowym 
Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 

 
§ 2. 

1. Strony w trakcie realizacji umowy będą kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej 
(kwestie robocze) oraz pisemnie (kwestie umowne). 

Osobami odpowiedzialnymi za kontakty, kierowanie realizacją i współpracą przy wykonywaniu 
umowy są następujące osoby: 
a. ze strony Wykonawcy: 
……………………………., e-mail: …………………………….., tel. ……………… 
 
b.  ze strony Zamawiającego:  
     Karolina Dołhy e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl, 
     tel. 58 355 35 82 

 
§ 3.  

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wynosi 
……………………………. zł brutto (słownie: …………………………..złotych), w tym podatek VAT w stawce 
…. %. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego powyżej. 



 

4. Wykonawca przekaże cyfrowe zaakceptowane projekty graficzne materiałów drukowanych w 
plikach w rozszerzeniu  cdr oraz jpg do ich dalszego wykorzystania przez Zamawiającego. 

5. Płatność wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy oraz przekazaniu 
projektów cyfrowych zgodnie z załącznikiem nr 2 – Formularz ofertowy. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie 
faktury dostarczonej do Zamawiającego. 

7. Faktura będzie płatna przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy przelewem, w terminie do 30 
dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

8. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez obie strony umowy 
protokół odbioru przedmiotu umowy. 
 

§ 4.  
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 

a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy za każdy dzień zwłoki,  

b. za zwłokę w usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 0,2 % 
całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 
wyznaczonego na usunięcie wady, 

c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy 

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. 2 pkt a) – c) 

niniejszego paragrafu Umowy nie może przekroczyć 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy. 

 
§ 5. 

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 w ramach Umowy dostaw 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 
dostaw wykonany do dnia odstąpienia.  

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 30 dni od 
dowiedzenia się o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie, jeżeli: 
a. zaistniało opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy o ponad 30 dni,  
b. 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, 

c. wystąpił po stronie Wykonawcy brak zdolności do czynności prawnych lub brak w składzie 
organów lub inny brak zdolności kontynuowania realizacji zamówienia, co w ocenie 
Zamawiającego stwarza ryzyko opóźnień w wykonaniu Umowy, względnie ryzyko 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 



 

d. Wykonawca w inny sposób niż wyżej wymienione rażąco zaniedbuje swoje obowiązki 
umowne, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy 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.  

 
 § 6.  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy na 
okres 12 miesięcy oraz gwarancji jakości na okres 12 miesięcy liczonych od dnia podpisania przez 
strony Protokołu Odbioru z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego paragrafu.  

2. Zamawiający może realizować uprawnienia z rękojmi niezależnie od uprawnień z gwarancji. Jeśli 
Zamawiający w zgłoszeniu istnienia wady nie wskazuje podstawy prawnej roszczenia, uważa się, 
że realizuje uprawnienia z rękojmi za wady. 

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

4. W razie powzięcia wiadomości o istnieniu wady, Zamawiający zgłasza istnienie wady w drodze 
elektronicznej oraz niezależnie w drodze pisemnej. W zgłoszeniu istnienia wady Zamawiający 
wzywa Wykonawcę do usunięcia wady w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni.  

5. 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 oraz termin 
usunięcia wady uznał  za uzasadnione. 

6. W razie odmowy usunięcia wady przez Wykonawcę lub w razie jej nieskutecznego usunięcia w 
terminie, 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 przedmiotu umowy z wadą pozostaje do wartości 
przedmiotu umowy bez wady, lub 

c) zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, a następnie potrącić 
koszt usunięcia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub dochodzić go od Wykonawcy 

7. Wszelkie koszty związane z obsługą przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi obciążają 
Wykonawcę. 

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

9. Stwierdzenie wady oznacza automatyczne przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi dla całego 
przedmiotu umowy o okres od zgłoszenia istnienia wady do potwierdzenia jej usunięcia przez 
Zamawiającego. 

  
§ 7. 

1. Wszystkie składające się na przedmiot umowy materiały w tym zaakceptowane projekty 
graficzne, powstałe w toku realizacji umowy przez Wykonawcę będą stanowić wyłączną własność 
Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego  przedmiotu umowy, a całość 



 

autorskich praw majątkowych zostaje przeniesione na Zamawiającego na polach eksploatacji 
określonych poniżej z tą chwilą. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi w ramach wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

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

4. Zamawiający ma również prawo do korzystania z fragmentów przedmiotu umowy i 
rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacji wymienionych w treści niniejszego paragrafu. 

5. Wykonawca najpóźniej do dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu 
umowy przekaże wystawione przez autora/ów projektów nieodwołalne i bezwarunkowe 
upoważnienie 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. Brak 
upoważnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oznaczać będzie odmowę odbioru 
przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

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. opracowywanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację tłumaczenie na 

różne języki, zmiany wielkości i treści całości lub ich części, publikację i rozpowszechnianie w 
całości lub w części, najem i dzierżawa. 

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, autorskie prawa majątkowe do części 

przedmiotu umowy wykonanej wg stanu istniejącego na dzień odstąpienia od umowy lub rozwiązania 
umowy, na polach eksploatacji określonych powyżej, ulegają przeniesieniu na Zamawiającego z 
chwilą złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

 
§ 8. 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  

2. Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami przy realizowaniu przedmiotu Umowy lub 

z nią związane, w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane 
przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy, 2 dla 
Zamawiającego.  



 

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

6. Integralną częścią umowy są następujące załączniki:  
 

1) Opis przedmiotu zamówienia 
2) Formularz ofertowy  
 

 
   
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 
 
 
……………………….       …………………………… 


