
                          

 

Projekt umowy  

  

zawarta w dniu ......................2020 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 – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 

przy kontrasygnacie: 

Andrzeja Kajuta – Głównego Księgowego 

a 

……………………………………………siedzibą w …….. (kod pocztowy…………………), ul…………………………………..,  

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

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

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi, Przedinwestycyjny monitoring ichtiologiczny dla 
zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wejścia do portu Ustka" zwany dalej „Monitoringiem” 

2. Szczegółowy zakres Monitoringu, w tym jego podział na zadania zawiera: Zapytanie ofertowe 
z dnia …………..2020 roku. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Monitoring zgodnie z obowiązującymi normami 
i przepisami prawa oraz z najwyższą starannością zawodową. 

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 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 sporządzi i przekaże Zamawiającemu Raporty z monitoringów w dwóch 
egzemplarzach pisemnych oraz jednym egzemplarzu elektronicznym (format PDF, wersja 
edytowalna, dane przestrzenne – wektorowe shp) oraz w przypadku określenia przez Ministra 
właściwego do spraw środowiska formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji 
przyrodniczej  - dostosowanie opracowań do wymagań rozporządzenia. 
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§ 2. Komunikacja między Stronami 

1. Strony w trakcie obowiązywania umowy będą kontaktować się za pośrednictwem poczty 
elektronicznej oraz pisemnie. 

a) Kontakt do Zamawiającego: e-mail: …………………………………..  , tel.: ………………………. 

b) Kontakt do Wykonawcy: e-mail: …………………………………., tel.: …………………………. 

2. Osobami odpowiedzialnymi za kierowanie realizacją i współpracą przy wykonywaniu prac są: 

a) ze strony Wykonawcy: ………………………………………. 

b) ze strony Zamawiającego: ………………………………….. 

3. Strony zobowiązują się informować siebie nawzajem o zmianie osoby odpowiedzialnej za 
kontakty, jednak zmiana osoby/osób odpowiedzialnych za kontakty nie wymaga zmiany umowy. 

 

§ 3. Termin wykonania umowy 

1. Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie połowów organizmów morskich w terminie 60 

dni od dnia podpisania umowy. 

2. Prowadzenie monitoringu w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia uzyskania 

pozwolenia na prowadzenie połowów organizmów morskich. 

3. Raport częściowy z monitoringu (zawierający dane z sześciu miesięcy prowadzenia 
monitoringu): w terminie 4 tygodni od dnia ostatniego monitoringu w danym terminie. 

4. Raport końcowy z monitoringu końcowego (zawierającego także informacje zawarte w raporcie 
częściowym) : w terminie 4 tygodni od dnia zakończenia ostatniego monitoringu. 

 

§ 4. Wynagrodzenie Wykonawcy 

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

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją Umowy 

3. 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 w dwóch równych częściach: 

a) …………………PLN netto (słownie: …………………………………………. złotych 00/100) z podatkiem 
VAT w stawce 23 %, tj. ……………………. zł brutto (słownie: 
………………………………………….złotych 00/100) za złożenie Raportu częściowego 
z monitoringu . 

b) …………………PLN netto (słownie: …………………………………………. złotych 00/100) z podatkiem 
VAT w stawce 23 %, tj. ……………………. zł brutto (słownie: 
………………………………………….złotych 00/100) za złożenie Raportu końcowego 
z monitoringu . 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze. Za termin płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

5. Strony legitymują się następującymi numerami identyfikacji podatkowego (NIP): 

a) Zamawiający: NIP  

b) Wykonawca: NIP  

W przypadku zwolnienia Wykonawcy z podatku VAT zostanie wprowadzony zapis: 
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6. Wykonawca oświadcza, iż korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. Strony ustalają, iż Wykonawca po wykonaniu usługi 
wystawi Zamawiającemu fakturę z adnotacja o zwolnieniu z podatku VAT. 

 

§ 5. Opóźnienie wykonania Umowy, kary umowne, odstąpienie od umowy 

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

a) za zwłokę w złożeniu każdego z raportów z Monitoringu - w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,  

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 20% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

2. Zamawiający ma prawo do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy. Dochodzenie 
odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonej kary umownej jest dopuszczalne, jeżeli 
wartość naliczonych kar nie pokrywa poniesionej szkody. Termin zapłaty kar umownych wynosi 
14 dni od otrzymania księgowej noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

3. Strony ustalają, iż maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt a) nie 
może przekroczyć 20 %  łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

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

5. 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. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury jest w 
takiej sytuacji podpisany przez Zamawiającego protokół inwentaryzacji. 

6. 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 poniższych okoliczności uzasadniających odstąpienie: 

a) Wykonawca opóźnia w złożeniu któregokolwiek z raportów z monitoringu o więcej niż 14 dni, 
bez konieczności uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych 
opóźnień, 

b) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, nastąpi otwarcie 
likwidacji jego przedsiębiorstwa, lub wystąpią przesłanki do złożenia wniosku  
o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub złożenia o ogłoszenie upadłości 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 7-dniowy terminu 
na usunięcie stwierdzonych uchybień z zastrzeżeniem rygoru odstąpienia od Umowy w razie 
nieusunięcia tych uchybień. 

7. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 
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 bez upoważnienia Sądu i zgody Wykonawcy 
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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. 

8. Koszty wykonania zastępczego Umowy Zamawiający może według własnego wyboru potrącić 
z wynagrodzenia Wykonawcy albo dochodzić ich od Wykonawcy.  

 

§ 6. Odbiór Przedmiotu Umowy 

1. Po wykonaniu Raportu częściowego z monitoringu Wykonawca przedstawia go do odbioru 
w formach i ilościach wymaganych umową, a Zamawiający dokona jego akceptacji bądź wniesie 
uwagi w terminie 14 dni od daty przekazania mu raportu z Monitoringu 

2. Po wykonaniu Raportu końcowego z monitoringu , Wykonawca przedstawia go do odbioru 
w formach i ilościach wymaganych umową, a Zamawiający dokona jego akceptacji bądź wniesie 
uwagi w terminie 14 dni od daty przekazania mu Raportu końcowego. 

3. W razie wniesienia uwag do Monitoringów przez Zamawiającego, Wykonawca uwzględnia uwagi 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni. W razie zaistnienia takiej potrzeby, procedurę zgłaszania uwag 
i ich uwzględnienia powtarza się. 

4. Odbiór przedmiotu umowy następuje w formie pisemnego protokołu odbioru opatrzonego 
obustronnym podpisem. Monitoring uważa się za odebrany z dniem wskazanym w protokole 
odbioru. 

 

§ 7. Prawa własności dotyczące dokumentów i autorskie prawa majątkowe 

1. Wszystkie związane z Monitoringiem dokumenty, w szczególności takie jak raporty, mapy, 
fotografie, wykresy, rysunki, specyfikacje, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty 
pomocnicze lub materiały oraz inne utwory, w tym raporty z Monitoringu i jego 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 poniżej z chwilą wydania 
utworów (egzemplarzy) Zamawiającemu, nie później, niż z chwilą odbioru części Monitoringu bez 
konieczności składania w tym zakresie jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń 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 najpóźniej w dniu odbioru Monitoringu przez Zamawiającego zapewni istnienie 
wydanego przez autora (ów) bezwarunkowego i nieodwołalnego upoważnia 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, a także zobowiązanie do niewykonywania przez autora osobistych praw 
autorskich. 

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

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



 5 

7. 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, 

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. 

8. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, autorskie prawa majątkowe do części 
Opracowania wg stanu istniejącego na dzień odstąpienia od Umowy, na polach eksploatacji 
określonych powyżej, ulegają przeniesieniu na Zamawiającego. Postanowienia ust. 4 niniejszego 
paragrafu stosuje się wówczas odpowiednio.  

 

§ 8. Zmiany Umowy 

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. 

 
§9. Przetwarzanie danych osobowych – obowiązek informacyjny 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, przekazujemy poniższe informacje. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. 
Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@umgdy.gov.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 

1 lit. b RODO. 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia. 
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego ds. ochrony danych 

osobowych. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową zawarcia umowy. 
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§ 11. Postanowienia końcowe 

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

2. 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.  

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

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

5. Umowa zawiera następujące załączniki stanowiące jej integralną część:  

 

 

Załącznik nr 1: Zapytanie ofertowe 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 


