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Znak sprawy: NZ-ER/I/PN/04/20 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

WZÓR UMOWY 

 
 
 

UMOWA (wzór) 
nr EZ XX/20 

zawarta w Gdyni, dnia … … 2020 r. 
 
 
 

po przeprowadzeniu – w trybie przetargu nieograniczonego – przez Zamawiającego 
postępowania nr NZ-EZ/I/PN/04/20 o udzielenie zamówienia publicznego, w którym jako 
najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy 

 
 
 

o  dostawę pod nazwą 
„Wzmocnienie zdolności reagowania MSPiR poprzez integrację zbudowanego pilotażowego 

systemu wykrywania skażeń środowiska morskiego” 
 
 
 
polegającą na: 
Etap 1. 
1. dostawie zestawu detektorów do wykrywania obecności substancji ropopochodnych oraz 

innych substancji olejowych w wodzie morskiej wraz z wyposażeniem dodatkowym 

umożliwiającym eksploatację detektorów przez okres 2 lat, 

2. dostawie zestawu detektorów wielogazowych do wykrywania gazów toksycznych i 

wybuchowych wraz z wyposażeniem dodatkowym umożliwiającym eksploatację 

detektorów przez okres 2 lat, 

3. dostawie systemu odczytywania, przesyłania i składowania danych pomiarowych 

pozyskanych z detektorów skażenia wody i powietrza obejmującej: 

1) dostawę modemów komunikacyjnych oraz sprzętu komputerowego wraz z 

oprogramowaniem, 

2) opracowanie systemu wykrywania skażeń wody, 

3) opracowanie systemu wykrywania skażeń powietrza, 

4) opracowanie systemu (procedur) przekazywania danych do Morskich Służb 

Ratowniczych krajów nadbałtyckich, administracji morskiej, PSP, Marynarki Wojennej 

oraz seminarium – prezentacja systemów dla ratowników Służby SAR. 

Etap 2. 
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dostawie systemu odczytywania, przesyłania i składowania danych pomiarowych pozyskanych 
z detektorów skażenia wody i powietrza obejmującej prezentację systemów wykrywania i 
monitorowania skażeń środowiska morskiego, mającego stanowić wyposażenie statków 
ratowniczych, oraz panel dyskusyjny. 
 
 
 
pomiędzy: 
Skarbem Państwa – Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa 
81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 
reprezentowaną przez Sebastiana Kluskę - Dyrektora 
– zwaną w niniejszej Umowie Zamawiającym 
 
a 
 
… 
– zwanym w niniejszej Umowie Wykonawcą. 
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Zamawiający i Wykonawca zawierają Umowę o następującej treści: 
 

§ 1. 
Słownik użytych pojęć. 

 
Następujące pojęcia, użyte w postanowieniach niniejszej Umowy, należy rozumieć następująco: 
1) Umowa, Kontrakt, Zamówienie – niniejsza Umowa, 
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacja, SIWZ – Specyfikacja 

Istotnych Warunków Zamówienia w przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu 
o udzielenie Zamówienia wraz z wszelkimi wyjaśnieniami, zmianami oraz załącznikami, 

3) SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
4) opis przedmiotu Zamówienia – przedmiot Zamówienia został opisany przez Zamawiającego                    

w postanowieniach SIWZ, 
5) Roboty – ogół robót budowlanych (w szczególności w zakresie montażu), dostaw lub usług 

(w szczególności w zakresie rozmieszczenia) koniecznych do prawidłowego wykonania 
Umowy, 

6) umowa o podwykonawstwo – umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część Zamówienia, 
zawarta między Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a także między 
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, 

7) umowa o dofinansowanie – umowa w sprawie współfinansowania, o której mowa w 
postanowieniach niniejszej Umowy, 

8) MSPiR, SAR – Zamawiający. 
 

§ 2. 
Zobowiązania Wykonawcy. 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do: 

1) dostawy zestawu detektorów do wykrywania obecności substancji ropopochodnych 

oraz innych substancji olejowych w wodzie morskiej wraz z wyposażeniem dodatkowym 

umożliwiającym eksploatację detektorów przez okres 2 lat, 

2) dostawy zestawu detektorów wielogazowych do wykrywania gazów toksycznych i 

wybuchowych wraz z wyposażeniem dodatkowym umożliwiającym eksploatację 

detektorów przez okres 2 lat, 

3) dostawy systemu odczytywania, przesyłania i składowania danych pomiarowych 

pozyskanych z detektorów skażenia wody i powietrza obejmującej: 

a) dostawę modemów komunikacyjnych oraz sprzętu komputerowego wraz z 

oprogramowaniem, 

b) opracowanie systemu wykrywania skażeń wody, 

c) opracowanie systemu wykrywania skażeń powietrza, 

d) opracowanie systemu (procedur) przekazywania danych do Morskich Służb 

Ratowniczych krajów nadbałtyckich, administracji morskiej, PSP, Marynarki 

Wojennej oraz seminarium – prezentacja systemów dla ratowników Służby SAR, 
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4) dostawy systemu odczytywania, przesyłania i składowania danych pomiarowych 

pozyskanych z detektorów skażenia wody i powietrza obejmującej prezentację 

systemów wykrywania i monitorowania skażeń środowiska morskiego, mającego 

stanowić wyposażenie statków ratowniczych, oraz panel dyskusyjny, 

– zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ, zasadami aktualnej 

wiedzy technicznej, w terminach i za wynagrodzeniem określonymi w niniejszej Umowie 

oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy będzie nowy, nieużywany i wyprodukowany nie 
wcześniej, jak w 2021 r. 

2. Mając na uwadze wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o których mowa  
w postanowieniach SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się dokumentować zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w 
zakresie realizacji zamówienia, poprzez dostarczenie przed zawarciem Umowy  
i aktualizację przez cały okres wykonywania Umowy listy osób, sporządzonej według wzoru 
stanowiącego załącznik 1 do Umowy. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na kontrolowanie przez Zamawiającego lub osoby działające  
na zlecenie Zamawiającego (na przykład Inspektor Nadzoru Inwestorskiego), czy czynności,  
o których mowa w ust. 2 wykonują osoby zawarte w (zaktualizowanej przez Wykonawcę) liście 
osób wykonujących wskazane czynności określone w przedmiarze robót, Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W razie braku możliwości przeprowadzenia takiej kontroli albo w przypadku wątpliwości, 
Wykonawca oświadcza, że akceptuje okoliczność, iż Zamawiającemu służy uprawnienie 
wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o kontrolę. 

5. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie  
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
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danych osobowych (tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i 
nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę  
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie  anonimizacji. 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 
w wysokości określonej w istotnych postanowieniach Umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego ponadto do: 
1) opracowania i dostarczenia – nie później, niż w terminie 14 od dnia zawarcia Umowy, 

Zamawiającemu rzeczowo–finansowego harmonogramu wykonania Umowy, 
obejmującego cały przedmiot Umowy, z uwzględnieniem technologicznej kolejności 
wykonywania poszczególnych elementów przedmiotu Umowy wraz z okresami 
przeznaczonymi na niezbędne próby, odbiory, rozruch, przeglądy, zatwierdzenia i 
uzgodnienia, a następnie jego aktualizowania ilekroć harmonogram ten stanie się niespójny 
z rzeczywistym postępem wykonania Umowy; harmonogram rzeczowo-finansowy podlega 
akceptacji Zamawiającego,  

2) wykonania wszelkich projektów (w szczególności technologicznych i instalacji), które będą 
konieczne dla prawidłowego wykonania Umowy. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny jak za własne za działania i zaniechania osób, z których 
pomocą wykonuje Umowę. 

10. Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu 
prawnego i formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych, tj. o: 
1) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy, 
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 
3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 
4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, 
5) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy, 
6) zawieszeniu działalności Wykonawcy. 

 
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda 
umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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11. Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w naradach oraz spotkaniach koordynacyjnych 
dotyczących wykonywania niniejszej Umowy, których termin będzie wyznaczany przez 
Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do udzielania (pisemnie oraz 
ustnie) Zamawiającemu wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących wykonywania Umowy. 

12. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje, które są konieczne              
i wystarczające do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy. Jeżeli Wykonawca, mimo 
wezwania Zamawiającego, wykonuje Umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z jej 
postanowieniami, Zamawiający jest uprawniony – bez zgody sądu – do powierzenia wykonania 
Umowy osobie trzeciej, na niebezpieczeństwo oraz koszt Wykonawcy. 

 
§ 3. 

Zobowiązania Zamawiającego. 
 
Zamawiający zobowiązuje się względem Wykonawcy w szczególności do: 
1) współdziałania w wykonaniu Umowy, 
2) odebrania od Wykonawcy wykonanego przedmiotu Umowy, 
3) zapłaty umówionego wynagrodzenia. 
 

§ 4. 
Termin wykonania Umowy. 

 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę w terminie 120 dni od dnia zawarcia Umowy, z 
zachowaniem poniżej określonych terminów częściowych: 
1. 90 dni od dnia zawarcia Umowy w zakresie (etap 1.): 

1) dostawa zestawu detektorów do wykrywania obecności substancji ropopochodnych 

oraz innych substancji olejowych w wodzie morskiej wraz z wyposażeniem dodatkowym 

umożliwiającym eksploatację detektorów przez okres 2 lat, 

2) dostawa zestawu detektorów wielogazowych do wykrywania gazów toksycznych i 

wybuchowych wraz z wyposażeniem dodatkowym umożliwiającym eksploatację 

detektorów przez okres 2 lat, 

3) dostawa systemu odczytywania, przesyłania i składowania danych pomiarowych 

pozyskanych z detektorów skażenia wody i powietrza obejmująca: 

a) dostawę modemów komunikacyjnych oraz sprzętu komputerowego wraz z 

oprogramowaniem, 

b) opracowanie systemu wykrywania skażeń wody, 

c) opracowanie systemu wykrywania skażeń powietrza, 

d) opracowanie systemu (procedur) przekazywania danych do Morskich Służb 

Ratowniczych krajów nadbałtyckich, administracji morskiej, PSP, Marynarki 

Wojennej oraz seminarium – prezentacja systemów dla ratowników Służby SAR. 

2. 120 dni od dnia zawarcia Umowy w zakresie (etap 2.) dostawy systemu odczytywania, 
przesyłania i składowania danych pomiarowych pozyskanych z detektorów skażenia wody i 
powietrza obejmującej prezentację systemów wykrywania i monitorowania skażeń 
środowiska morskiego, mającego stanowić wyposażenie statków ratowniczych, oraz panel 
dyskusyjny. 
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§ 5. 
Podwykonawcy. 

 
1. Wykonawca oświadcza, że następujący zakres przedmiotu Umowy będzie wykonywał za 

pomocą podwykonawców: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa albo nazwisko i imię oraz dane kontaktowe podwykonawcy i osób do kontaktu  
z podwykonawcą),  
albo 
Wykonawca oświadcza, że cały przedmiot Umowy będzie wykonywał bez udziału 
podwykonawców. 
(w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie wpisany odpowiednio zapis zdanie pierwsze 
lub zdanie drugie, zgodnie z treścią oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu 
oferty, a nawias zostanie usunięty) 

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa  
w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w okresie późniejszym zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części Umowy następuje w trakcie jej 
realizacji, Wykonawca przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy 
Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec 
podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę  
lub zrezygnować z powierzenia wykonania części Umowy podwykonawcy.  

4. Do zawarcia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest wymagana akceptacja 
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zamierzając w trakcie realizacji Zamówienia zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu 
projekt umowy o podwykonawstwo wraz z odpowiednią częścią dokumentacji projektowej 
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 

6. W terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo,  
o której mowa w ust. 4, Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu tej 
umowy: 
1) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ (ust. 7. poniżej), 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy 
roboty budowlanej. 

7. W umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, winny znaleźć 
się następujące postanowienia: 
1) odbiór przez Wykonawcę Robót wykonanych przez podwykonawcę będzie dokonany 

jednocześnie z odbiorem tych robót przez Zamawiającego lub pod warunkiem 
zawieszającym odbioru tych robót przez Zamawiającego, 

2) odpisy faktur wystawionych przez podwykonawcę winny być niezwłocznie doręczane 
także Zamawiającemu, 

3) wynagrodzenie podwykonawcy nie może być wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy za 
dany zakres Robót oraz za poszczególne elementy Robót, 

4) winien być wskazany rachunek bankowy podwykonawcy, na który ma być zapłacone 
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należne podwykonawcy wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy o 
podwykonawstwo, 

5) terminy płatności na rzecz podwykonawcy winny być ustalone w taki sposób, aby były 
skorelowane z terminami płatności na rzecz Wykonawcy, 

6) zastrzeżenie prawa wglądu do wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy o 
podwykonawstwo, w tym do dokumentów finansowych podwykonawcy, na rzecz 
Zamawiającego i Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji 
Wdrażającej oraz innych instytucji (wskazanych przez Zamawiającego) kontrolujących 
realizację projektu obejmującego niniejsze Zamówienie. 

8. Wszelkie inne postanowienia zawarte w umowie z podwykonawcą nie mogą naruszać lub 
być w sprzeczności z postanowieniami wskazanymi powyżej. Niezgłoszenie w formie 
pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego przez Wykonawcę projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 
6 uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
7 dni od jej zawarcia. 

10. Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę kopii zawartej umowy  
o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 9, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy  
o podwykonawstwo, w przypadkach o których mowa w ust. 6. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej przez Wykonawcę umowy  
o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 9, w terminie określonym w ust. 10, uważa się  
za akceptację umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie  
7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5% wartości niniejszej Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 
wskazany w SIWZ jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 
50.000 zł. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy  
niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającej wykonanie 
zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

14. Postanowienia ust. 2-13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

16. Postanowienia ust. 2-15 stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo 
zawieranych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, przy czym podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca zamierzając zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, obowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
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17. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

18. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie: 
1) 5 000,00 zł z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,  
2) 2 000,00 zł z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 
3) 2 000,00 zł z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 
4) 2 000,00 zł z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty. 
§ 6. 

Materiały. 
Prawa autorskie. Licencje. 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przy użyciu materiałów zapewnionych i 
dostarczonych przez Wykonawcę na swój koszt,  

2) zapewnienia we własnym zakresie potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego 
oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowego wykonania Umowy, w tym wymaganego  
do badania jakości wykonanego przedmiotu Umowy, łącznie z badaniami i pomiarami 
do odbiorów częściowych, odbioru końcowego i odbioru ostatecznego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania Zamawiającemu – przed ich 
zastosowaniem/wbudowaniem – wszelkich materiałów, rozwiązań systemowych, urządzeń 
i wyposażenia, których Wykonawca zamierza użyć do wykonania Umowy,  
wraz z wskazaniem dostawcy, celem ich zaakceptowania przez Zamawiającego. 

3. Wykonanie przez Wykonawcę jakiegokolwiek elementu przedmiotu Umowy z 
wykorzystaniem niezaakceptowanych uprzednio przez Zamawiającego materiałów, 
rozwiązań systemowych, urządzeń i wyposażenia będzie miało miejsce na 
niebezpieczeństwo i koszt Wykonawcy oraz pod warunkiem zawieszającym zaakceptowania 
ich przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca może zostać zobowiązany przez 
Zamawiającego do usunięcia już wykonanych elementów przedmiotu Umowy na swój koszt 
i niebezpieczeństwo.  

4. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do 
wszelkich dzieł, które powstaną w związku i w wyniku wykonania niniejszej Umowy, 
zarówno wykonanych bezpośrednio przez Wykonawcę jak i przez osoby lub podmioty 
działające na jego zlecenie. 

5. Prawa autorskie majątkowe przechodzą na Zamawiającego z chwilą zapłaty umówionego 
wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy.  

6. Przejście autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:  
1) zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie utworu,  
2) wprowadzanie do pamięci komputera, 
3) prawo do wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w Internecie i w innej sieci 

komputerowej,  
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4) wystawianie i publikowanie dowolną techniką w celach niekomercyjnych. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich praw autorskich 

będących przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiającego poprzez przedstawienie 
dokumentów potwierdzających nabycie przez Wykonawcę tych praw lub poprzez złożenie 
oświadczenia, że dana cześć dokumentacji jest jego samodzielnym dziełem.  

8. W przypadku wystąpienia przez jakakolwiek osobę trzecia z jakimkolwiek roszczeniem w 
stosunku do Zamawiającego z tytułu praw autorskich Wykonawca będzie zobowiązany do 
zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku z 
wystąpieniem takich roszczeń.  

§ 7. 
Wynagrodzenie. 

 
1. Z tytułu prawidłowego wykonania Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 

wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie ………………………………………… PLN. 
2. Wykonawca oświadcza, że obliczając zaoferowaną cenę z podatkiem VAT szczegółowo 

zapoznał się z SIWZ i sprawdził podstawę obliczenia ceny oraz uzyskał wszelkie informacje 
konieczne i przydatne do przygotowania oferty i wykonania Umowy, tj. wykorzystał wszystkie 
środki mające na celu rzetelne ustalenie ceny za wykonanie Umowy. 

3. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje pełny zakres przedmiotu Umowy, w tym 
przeniesienie praw autorskich do oprogramowania oraz dzieł wytworzonych przez 
Wykonawcę lub podmioty, za pomocą których Wykonawca wykonuje Umowę, oraz 
obowiązujące podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z 
wykonywaniem przedmiotu Umowy. 

4. Zamawiający nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności w 
związku ze zmianą stawek podatków, w tym podatku VAT. 

5. Rozliczenie pomiędzy Stronami nastąpi kosztorysowo, na podstawie kosztorysu ofertowego 
Wykonawcy, o którym mowa w SIWZ oraz na podstawie zestawienia rzeczywiście wykonanych 
jednostek przedmiotu Zamówienia. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek z tytułu wykonania Umowy. 
7. Fakturowanie: 

1) faktura do kwoty …………………. PLN za wykonanie etapu 1. Umowy, o którym mowa w § 4, 
2) faktura do kwoty ………………………… PLN za wykonanie  etapu 2.  Umowy, o którym mowa 

w § 4 Umowy. 
8. Prawidłowo wystawiona faktura VAT musi zawierać: 

1) tytuł projektu: „Wzmocnienie zdolności reagowania MSPiR poprzez integrację 
zbudowanego pilotażowego systemu wykrywania skażeń środowiska morskiego”,  

2) nr porozumienia: 00001-6525.1.OR1100003/18/20.DK, 
3) nazwę Programu Operacyjnego: Rybactwo i Morze 2014-2020. 

9. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego wymaga przedstawienia przez Wykonawcę 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom biorącym udział w realizacji elementu Zamówienia, za który wynagrodzenie 
ma zostać zapłacone. 

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszelkich dowodów zapłaty, o których 
mowa w ust. 9, Zamawiający wstrzymuje zapłatę za wykonanie etapu 2., w części równej 
sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

11. W celu zaspokojenia roszczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców wobec 
Zamawiającego wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 
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publicznych, a zarazem roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego o zapłatę 
wynagrodzenia oraz w celu zabezpieczenia Zamawiającego przed roszczeniami 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców ustanawia się następujące zasady zapłaty 
wynagrodzenia przez Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy w części równej kwocie 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikającej z jego umowy z 
Wykonawcą lub podwykonawcą (zaakceptowanych przez Zamawiającego) będzie zapłacone 
przez Zamawiającego bezpośrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminach i kwotach określonych w umowie z podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą i po spełnieniu przesłanek wynikających z tej umowy 
warunkujących zapłatę wynagrodzenia. Zapłata przez Zamawiającego części wynagrodzenia 
na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi zarazem zaspokojenie 
wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia w tej 
części. Powyższe zastrzeżenie stanowi nieodwołalną umowę o świadczenie na rzecz osoby 
trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), która bez zgody Zamawiającego nie może być 
odwołana ani zmieniona. Zastrzeżenie to dokonane jest pod warunkiem rozwiązującym 
rozwiązania umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, przy czym jest ono 
skuteczne w stosunku do tych wierzytelności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
które mu przysługują pomimo rozwiązania umowy. Zastrzeżenie to dokonane jest pod 
dodatkowym warunkiem rozwiązującym, jeżeli wynagrodzenie należne podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy zostało zaspokojone. 

12. W przypadku, jeżeli wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostało 
zaspokojone w części, wówczas powyższe zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 11, traci moc 
w stosunku do tej części. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
niebudzące wątpliwość dowody, o których mowa w ust. 9. 

13. W przypadku, jeżeli płatność wynagrodzenia Wykonawcy przypada wcześniej niż płatność 
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający ma 
prawo zatrzymać odpowiednią część wynagrodzenia Wykonawcy w celu przelania jej w 
odpowiednim terminie na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

14. W przypadku zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy jakiekolwiek kwoty należnej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
na podstawie umowy z Wykonawcą lub podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego zwrotu Zamawiającemu tej kwoty w całości chyba, że jej zapłata nastąpiła z 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia, zgodnie z ust. 11 i ust. 13. 

15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego zwrotu od Wykonawcy 
kwot wynikających z roszczeń podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz związanych 
z tym poniesionych przez Zamawiającego kosztów oraz odszkodowania. W braku 
zabezpieczenia Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy. 

16. Płatność wynagrodzenia następować będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany  na 
fakturze w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury VAT. 

17. Płatność wynagrodzenia następować będzie na zasadzie podzielonej płatności (split payment) 
VAT. 

18. Zamawiający informuje, że przyjmuje ustrukturyzowane faktury elektroniczne, które mogą 
być przesyłane przez Wykonawcę za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania PEF lub 
wyraża zgodę na przekazanie faktury drogą elektroniczną, zapisaną w formacie PDF, wyłącznie 
z/na adresu/adres mailowy wskazany poniżej: 
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1) z adresu Wykonawcy: …………………. 
2) na adres Zamawiającego: ……………… 

19. Podstawę wyceny ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych stanowić będą 
czynniki cenotwórcze zawarte w ofercie Wykonawcy. Ceny materiałów i sprzętu, które nie 
występowały w kosztorysie ofertowym będą przyjęte wg udokumentowanych cen 
rynkowych. 

20. Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

 
§ 8. 

Odbiory. 
 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą miały miejsce następujące odbiory wykonanego 

przedmiotu Umowy:  
1) częściowy – w celu zapłaty części wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie etapu 1. 

Umowy,  
2) końcowy – w celu zapłaty pozostałej części umówionego wynagrodzenia Wykonawcy za 

wykonanie etapu 2. Umowy, 
3) ostateczny – po upływie okresu gwarancji/rękojmi.  

2. Odbiór częściowy będzie dokonywany wyłącznie w celu zapłaty przez Zamawiającego części 
wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania etapu 1. Umowy.  

3. Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień 
poniżej. 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego oraz jednocześnie 
złoży Zamawiającemu następujące dokumenty składające się na dokumentację 
powykonawczą, w szczególności: 
1) instrukcję techniczno-ruchową, 
2) dokumenty niezbędne do prawidłowego używania przedmiotu Umowy, w tym w 

szczególności instrukcje obsługi, konserwacji oraz eksploatacji wszelkich urządzeń oraz 
instalacji. 

5. Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia 
w granicach odbioru końcowego (wady usuwalne), Wykonawca usunie je niezwłocznie – 
jednak nie później niż w odpowiednim do tego celu terminie określonym przez 
Zamawiającego. Dzień usunięcia tych wad lub usterek przez Wykonawcę będzie stanowić 
termin odbioru końcowego. 

6. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do 
usunięcia wad, albo wobec wystąpienia wad co do zasady nienadających się do usunięcia w 
toku odbioru końcowego (wady nieusuwalne), Zamawiający – z zastrzeżeniem postanowień 
ust. 7 – obniży odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość przedmiotu Umowy 
dotkniętą tymi wadami oraz okres rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę 
pozostanie wydłużony o 1 rok. 

7. W przypadku wystąpienia nieusuwalnych wad istotnych w przedmiocie Umowy, 
Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru przedmiotu Umowy oraz do odstąpienia 
od Umowy z winy Wykonawcy. 

8. Odbiór ostateczny odbędzie się po upływie okresu rękojmi  
i gwarancji jakości, odpowiednio na zasadach odbioru końcowego.  

9. Odbiory odbędą się w dni robocze, w godzinach 800–1600. 
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10. Termin odbioru wyznaczy Zamawiający, w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru. 

11. Celem sprawdzenia jakości wykonania oraz parametrów technicznych przedmiotu Umowy, 
jak również prawidłowości działania zainstalowanych w nim elementów, Wykonawca 
przeprowadzi próby techniczne funkcjonowania Systemu. Próby będą przeprowadzone na 
terenie Gdyni, na statku Kapitan Poinc, Nabrzeże  Polskie w Gdyni, w warunkach 
odpowiadających faktycznym warunkom, w jakich przedmiot Umowy będzie 
eksploatowany. Program i harmonogram prób opracuje Wykonawca i przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia przed zgłoszeniem przedmiotu Umowy do odbioru. 

§  9. 
Gwarancja jakości, rękojmia.  

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 
 
1. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot Umowy                          

na okres … ( w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie wpisana liczba lat, zgodnie z treścią 
oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu oferty, a nawias zostanie usunięty) 
od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień  
§ 8 ust. 6 Umowy. 

2. Gwarancja jakości obejmuje wszelkie wady fizyczne przedmiotu Umowy powstałe z przyczyn 
tkwiących w przedmiocie Umowy. 

3. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być zgłaszane przez Zamawiającego także po upływie 
okresu gwarancji, jeżeli przed jego upływem wady przedmiotu Umowy ujawniły się. 

4. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu 
cywilnego. 

5. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują 
uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, z 
tym że okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji jakości, z zastrzeżeniem postanowień § 
8 ust. 6 Umowy. 

6. Strony postanawiają, że procedura przeglądu przedmiotu Umowy w okresie trwania 
gwarancji oraz rękojmi będzie odpowiednia, jak przy odbiorze Robót, przy czym: 
1) Zamawiający w okresie gwarancji wyznacza coroczne terminy przeglądów 

gwarancyjnych przedmiotu Umowy, chyba że uzasadnione pozostanie częstsze 
wykonanie przeglądu, 

2) przeglądy odbędą się na koszt Wykonawcy. 
7. Wykonawca usunie wady i usterki w odpowiednim terminie, jednak nie później niż w 

terminie każdorazowo określonym przez Zamawiającego. 
8. Zamawiający zastrzega prawo do usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji oraz rękojmi 

na niebezpieczeństwo i koszt Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pomimo pisemnego wezwania. 

9. Bieg terminu gwarancji lub rękojmi ulega zawieszeniu o okres, w którym Zamawiający nie 
mógł korzystać z przedmiotu Umowy w związku z występowaniem wad i usterek – do czasu 
ich usunięcia na warunkach określonych w Umowie. 

10.Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
 

§ 10. 
Kary umowne. 

Odstąpienie od umowy. 
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1. Za odstąpienie od niniejszej Umowy (z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 145 

ustawy Pzp) przez jedną z jej Stron, odpowiedzialny odstąpienia zapłaci drugiej Stronie karę                 
w kwocie stanowiącej 10% kwoty, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, za każdy dzień opóźnienia wobec terminów,  
o których mowa: 
1) w § 2 ust. 8 pkt 1 Umowy – karę umowną w wysokości 500,00 zł, 
2) w § 4 niniejszej Umowy – karę umowną w wysokości 0,10% kwoty brutto, o której mowa  

w § 7 ust. 1 Umowy, 
3) w § 2 ust. 10 niniejszej Umowy – karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy za Roboty, których ta zwłoka dotyczy. 
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu wykonywania czynności, o 

których mowa w postanowieniach SIWZ przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o 
pracę w wysokości 1,5% kwoty brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy taki 
przypadek. 

4. Kary umowne oraz kara za odstąpienie od Umowy należne są niezależnie od poniesienia 
szkody przez Stronę uprawnioną do żądania zapłaty kary umownej lub za odstąpienie od 
Umowy. 

5.  Jeśli kara umowna lub za odstąpienie nie pokryje poniesionej przez Stronę szkody, Strona ta 
może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

6. Zamawiający jest uprawniony do każdorazowego odliczenia od należnego wynagrodzenia 
Wykonawcy naliczonej i płatnej na jego rzecz kary umownej lub za odstąpienie od Umowy 
na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 
r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 z późn., zm.). 

7. W razie zaistnienia okoliczności, w których jedna ze Stron odstąpi od Umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do: 
1) sporządzenia z udziałem Zamawiającego protokołu inwentaryzacji wykonanego 

przedmiotu Umowy do czasu odstąpienia od Umowy, który to protokół będzie podstawą 
rozliczenia Stron, 

2) zabezpieczenia przerwanych prac na koszt własny, 
3) przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów dotyczących wykonywanego 

przedmiotu Umowy, wg stanu na dzień odstąpienia od Umowy, w terminie 3 dni od daty 
sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego. 

8. Odpowiednie postanowienia Umowy z uwagi na swój charakter pozostają w mocy  
po wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy przez jedną ze Stron, w 
szczególności postanowienia Umowy dotyczące kar umownych i kary za odstąpienie od 
Umowy, gwarancji oraz rękojmi, a także rozstrzygania sporów przez Stały Sąd Arbitrażowy 
przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. 

9. Kary umowne i kara za odstąpienie od Umowy pozostają od siebie niezależne, mogą być 
dochodzone niezależnie od siebie oraz sumują się do wartości równej 20% kwoty, o której 
mowa § 7 ust. 1 Umowy. 
 

§ 11. 
Informacja o współfinansowaniu. 
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1. Wykonawca przyjmuje, że środki na sfinansowanie wykonania Umowy pochodzą w części  

ze środków własnych Zamawiającego oraz w pozostałej części z udzielonego 
Zamawiającemu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. 

2. Wykonawca przyjmuje, że środki finansowe na wykonanie Umowy nie mogą być 
wydatkowane na inne cele niż określone w Umowie. 

3. Wykonawca przyjmuje, że w celu uzyskania dofinansowania Umowy, Zamawiający jest 
zobowiązany do wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie,  
a w szczególności udokumentowania wykonanych robót protokołami odbioru i fakturami.  

4. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wszelkich 
niezbędnych i celowych czynności, aby umożliwić Zamawiającemu wywiązanie się 
względem instytucji dofinansowującej w sposób kompletny i terminowy z zobowiązań 
wynikających z umowy o dofinansowanie, jak też zobowiązań innych uprawnionych 
podmiotów w zakresie wynikającym z umowy o dofinansowanie lub przepisów 
obowiązującego prawa. 

5. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, na żądanie 
Zamawiającego i w terminach przez Zamawiającego wskazanych, jak też umożliwiających 
wywiązanie się z zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie, wszelkich 
niezbędnych i celowych informacji oraz dokumentów wymaganych przez instytucję 
dofinansowującą (lub inne uprawnione podmioty w zakresie przewidzianym w umowie o 
dofinansowanie lub przepisach obowiązującego prawa).  

6. Wykonawca zobowiązuje się nadto do natychmiastowego informowania Zamawiającego               
o wszelkiej zagrożeniach związanych z wykonaniem Umowy, w tym możliwych 
opóźnieniach terminu jej wykonania. 

 
§ 12. 

Pierwszeństwo dokumentów. 
 

Dokumenty tworzące systemowy opis przedmiotu Umowy mają być traktowane jako 
kompletne, zupełne, wzajemnie objaśniające się i uzupełniające. Do celów interpretacji 
dokumenty będą miały pierwszeństwo, zgodnie z następującą kolejnością: 
1. Umowa, 
2. SIWZ ze zmianami oraz wyjaśnieniami, 
3. oferta Wykonawcy, 
4. inne dokumenty stanowiące część Umowy w niej wskazane. 

 
§ 13. 

Części Umowy. 
 
Oprócz niniejszej Umowy na jej treść składają się: 
1. lista osób, 
2. dokumenty, o których mowa w § 12, 
3. harmonogram rzeczowo – finansowy. 

 
§ 14. 

Zmiany Umowy.  
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Rozstrzyganie sporów.  
Postanowienia końcowe. 

 
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności, zaś zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego Robót nie stanowi zmiany 
Umowy albo podstawy do żądania przez Wykonawcę takiej zmiany od Zamawiającego. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy z zachowaniem postanowień SIWZ, a w przypadku 
zmian postanowień zawartej Umowy o jakich mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy zachodzi co najmniej jedna z 
poniższych okoliczności: 
1) Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania Umowy o okres trwania 

przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie tego terminu, w 
następujących sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania 
umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 
wykonanie umowy, 

c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z 
jej postanowieniami. 

2) Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, 
parametrów technicznych, technologii, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu 
Umowy, konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych wobec 
stwierdzonych wad opisu przedmiotu zamówienia lub zmiany stanu prawnego i 
faktycznego w oparciu, o który go przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy. 

3) Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego  
z tytułu wykonania Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 1) lub pkt 
2). 

4) Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie jej wykonania z 
udziałem podwykonawców. Taka zmiana Umowy nie będzie  
w zakresie terminu wykonania Umowy lub wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy. 

5) Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub 
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez 
Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych 
dotyczących realizacji projektu. 

3. Wszelkie zmiany Umowy będą pod warunkiem zawieszającym ich zaakceptowania przez IZ 
PO Rybactwo i Morze 2014-2020. 

4. Strony Umowy zobowiązują się wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy (także po jej 
ewentualnym wygaśnięciu, w wyniku na przykład odstąpienia od Umowy) rozstrzygać 
polubownie, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia co do polubownego 
rozstrzygnięcia sporu, Strony wskazują Stały Sąd Arbitrażowy przy Okręgowej Izbie Radców 
Prawnych w Gdańsku (zwany dalej „Sądem Arbitrażowym”), jako wyłącznie właściwy  
do ostatecznego rozstrzygnięcia sporu. 

5. Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym będzie prowadzone zgodnie z Regulaminem  
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i Regułami Postępowania Stałego Sądu Arbitrażowego przy Okręgowej Izbie Radców 
Prawnych w Gdańsku, z tym wszakże zastrzeżeniem, że – stosownie do postanowień art. 2 § 
1 ust. 1 Regulaminu i Reguł Postępowania Stałego Sądu Arbitrażowego przy Okręgowej Izbie 
Radców Prawnych w Gdańsku: 
1) postanowień art. 3 § 9 ust. 2-6 Regulaminu i Reguł Postępowania Stałego Sądu 

Arbitrażowego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku nie stosuje się, a 
pełnomocnikiem Strony może być każda osoba fizyczna lub prawna; 

2) Sąd Arbitrażowy przeprowadzi rozprawę w celu przedstawienia przez Strony twierdzeń 
lub dowodów na ich poparcie. 

6. Skład oraz zasady działania sądu polubownego wymagają oddzielnej umowy Stron, a w braku 
możliwości osiągnięcia porozumienia Stron w zakresie koniecznym do jej zawarcia, 
zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustaw Prawo 
zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz Kodeks postępowania cywilnego.  

8. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego                                
3 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 
do UMOWY nr__________________ z dnia ________________ 
 

 
 
 
pieczątka firmowa Wykonawcy  
 

 
Lista osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę  
do wykonania czynności, o których mowa w postanowieniach SIWZ 

 

Lp. Czynności Nazwisko i Imię Zatrudniony przez 
Wykonawcę/Podwykonawcę 

1.    

2.    

3.    

4    

5    
 

 
 
 

Miejscowość i data  

Nazwa i adres 
Wykonawcy/Pełnomocnika 

 

Osoby upoważnione do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy/Pełnomocnika  
 Nazwisko i imię Podpis osoby 

1   
2   
3   

 

 
 
 

mailto:office@sar.gov.pl

