Część II SIWZ – Wzór umowy

_________________________________________________________
UMOWA NR .................
O ŚWIADCZENIE USŁUG MONITORINGU I NADZORU PRZYRODNICZEGO
POINWESTYCYJNEGO
_________________________________________________________

zawarta w Szczecinie w dniu ……………………… 2013 roku, pomiędzy:

Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, Pl. Batorego 4,
70 – 207 Szczecin, reprezentowanym przez:

……………………………………………………
w treści niniejszej umowy zwanym „Zamawiającym”

a

………………………… z siedzibą w ……………………………, przy ul. …………………………….,
……………………………………………, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w …………………, Wydział … Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ………………………, kapitał
zakładowy w wysokości ……………………………… zł, NIP: ………………………, REGON:
……………………, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………

…………………………………………………………
w treści niniejszej umowy zwanym „Wykonawcą”.

Kopia aktualnego odpisu z KRS Wykonawcy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej
Umowy.

Zamawiający oraz Wykonawca są również w treści niniejszej Umowy zwani
łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.

PREAMBUŁA
Niniejsza
o

umowa

udzielenie

zostaje

zamówienia

zawarta

w

publicznego

wyniku
na

zakończenia

usługi

postępowania

monitoringu

i

nadzoru

przyrodniczego poinwestycyjnego, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r.,
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało
opublikowane

w

Dzienniku

Urzędowym

Unii

Europejskiej

w

dniu

........................., pod numerem ............................. .
§ 1 [Definicje]

Następującym zwrotom i definicjom, które w treści niniejszej Umowy pisane
są z wielkiej litery, Strony nadają poniższe znaczenie:
1. „SIWZ”

–

specyfikacja

istotnych

warunków

zamówienia,

sporządzona

na potrzeby postępowania, o którym mowa w Preambule Umowy,
2. „Oferta” – oferta, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
3. „Inwestycja” – inwestycja pod nazwą „Budowa falochronu osłonowego dla
portu zewnętrznego w Świnoujściu”, polegająca na budowie infrastruktury
zapewniającej dostęp do portu zewnętrznego w Świnoujściu – w tym
falochronu, toru wodnego, obrotnicy i oznakowania nawigacyjnego,
4. „Specustawa” – ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 roku, o inwestycjach
w

zakresie

terminalu

regazyfikacyjnego

skroplonego

gazu

ziemnego

w Świnoujściu (Dz. U. z 2009 roku, nr 84, poz. 700 z późn. zm.),
5. „Podmioty Powiązane” – podmioty biorące udział w realizacji inwestycji
w

zakresie

terminalu

regazyfikacyjnego

skroplonego

gazu

w Świnoujściu, wskazane w Specustawie,
6. „RDOŚ” – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie,
7. „PMŚ” – Prezydenta Miasta Świnoujście.
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ziemnego

§ 2 [Oświadczenia Stron]

1. Zamawiający oświadcza, iż:
a) realizacja

Inwestycji,

stanowiącej

projekt

składowy

inwestycji

w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Świnoujściu, została zakończona,
b) na

podstawie

zobowiązany

wydanych
został

decyzji

m.in.

i

do

postanowień,

Zamawiający

prowadzenia

monitoringu

przyrodniczego poinwestycyjnego przez okres 5 lat po zakończeniu
Inwestycji (pkt V.1.e) Decyzji RDOŚ z dnia 6 maja 2009 roku oraz
pkt E.1.d) Decyzji PMŚ z dnia 9 czerwca 2009 roku), wykonania
analizy porealizacyjnej po upływie jednego roku od dnia oddania
obiektu do użytkowania i przedstawienia jej w terminie 18 miesięcy
od dnia oddania obiektu do użytkowania (pkt VI.2 Decyzji RDOŚ
z dnia 6 maja 2009 roku oraz pkt F.2) Decyzji PMŚ z dnia 9 czerwca
2009 roku) oraz pełnienia nadzoru przyrodniczego (pkt IV.1. Decyzji
RDOŚ z dnia 6 maja 2009 roku oraz pkt D.1.) Decyzji PMŚ z dnia
9 czerwca 2009 roku).
2. Wykonawca oświadcza, iż:
a) pozostaje

podmiotem

prawidłowo

utworzonym,

istniejącym

i

działającym zgodnie z prawem,
b) w odniesieniu do niego nie został złożony wniosek o otwarcie
postępowania upadłościowego lub naprawczego,
c) posiada wiedzę, doświadczenie i kadrę oraz zdolności techniczne
i

finansowe,

niezbędne

do

należytego

wykonania

Przedmiotu

Umowy,
d) otrzymał od Zamawiającego i zapoznał się z wszelką konieczną
dokumentacją oraz stwierdza, że zawiera ona wszystkie dane
konieczne

i

wystarczające

z

obowiązującymi

i

postanowieniami,

przepisami
a

także

do

prawidłowego,

prawa,

wydanymi

oczekiwaniami

zgodnego
decyzjami

Zamawiającego

i RDOŚ wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza,
że nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
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3. Strony oświadczają, iż:
a) posiadają zdolność do zawarcia niniejszej Umowy,
b) niniejsza Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla nich
zobowiązanie,
c) zawarcie i wykonanie obowiązków będących przedmiotem niniejszej
Umowy

nie

stanowi

naruszenia

jakiejkolwiek

umowy

lub zobowiązania, których stroną jest Wykonawca lub Zamawiający,
jak

również

nie

stanowi

naruszenia

jakiejkolwiek

decyzji

administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku, wiążącego
lub

w

jakikolwiek

sposób

dotyczącego

Wykonawcy

lub Zamawiającego.

§ 3 [Przedmiot Umowy, obowiązki Wykonawcy, Raport]

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usług
(w treści niniejszej Umowy zwanych łącznie „Przedmiotem Umowy”)
w postaci sprawowania w imieniu Zamawiającego czynności monitoringu
i

nadzoru

przyrodniczego

poinwestycyjnego

oraz

wykonania

analizy

porealizacyjnej.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie
ze złożoną Ofertą, SIWZ (wraz z załącznikami), niniejszą Umową oraz
przepisami

prawa.

SIWZ

i

Oferta

Wykonawcy

stanowią

odpowiednio

Załącznik nr 2 i 3 do niniejszej Umowy.
3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:
a) dokonywanie kontroli obszaru, na który – zgodnie z zapisami
wydanych decyzji – oddziałuje Inwestycja,
b) dokonywanie na bieżąco wskazań ochronnych w zakresie ochrony
przyrody i ochrony środowiska:
• Zamawiającemu,
• Podmiotom Powiązanym – na polecenie Zamawiającego,
c) sporządzenie

sprawozdań

–

okresowych

raportów

z przeprowadzonego monitoringu i nadzoru przyrodniczego, a także
z wszelkich innych działań oraz przedkładanie ich Zamawiającemu,
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a ponadto – w imieniu i na rzecz Zamawiającego – RDOŚ,
nie rzadziej, niż wynika to z treści wydanych decyzji i postanowień,
d) reprezentowanie

Zamawiającego

–

na

mocy

odrębnych

pełnomocnictw – w zakresie dotyczącym realizacji Przedmiotu
Umowy – przed organami administracji publicznej, w szczególności
przed RDOŚ. Wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 4
do niniejszej Umowy,
e) współpraca z Zamawiającym i Podmiotami Powiązanymi w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,
f) udzielanie wszelkich wyjaśnień, opinii, stanowisk w zakresie i formie
wskazanej przez Zamawiającego,
g) występowanie do Zamawiającego – w odpowiednich terminach
– o udzielenie pełnomocnictw koniecznych do realizacji obowiązków
będących przedmiotem niniejszej Umowy.
4. Niezależnie od obowiązku sporządzenia sprawozdań, o których mowa w ust. 3
podpunkt „c” powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu
kwartalny raport z realizacji Przedmiotu Umowy (zwany w treści niniejszej
Umowy „Raportem”) w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego
po zakończeniu kwartału – za okres obejmujący kwartał poprzedni. Raport
sporządzony będzie w formie pisemnej w 2 egzemplarzach i w formie
elektronicznej – płyta CD, i obejmować będzie w szczególności:
a) informację o wykonanych czynnościach monitoringu przyrodniczego
wraz
z

z

zestawieniem

oświadczeniem

wyników

nadzoru

monitoringu

przyrodniczego

o

ich

przyrodniczego
kompletności

i jakości,
b) sprawozdanie z kontroli obszaru, na który oddziałuje Inwestycja,
c) informację o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie ochrony
przyrody i ochrony środowiska oraz o dokonanych wskazaniach
ochronnych w tym zakresie, a także o podjętych działaniach
ochronnych,
d) sprawozdanie z czynności nadzoru przyrodniczego.
5. Zamawiający, w terminie 10 dni od otrzymania Raportu dokona jego pisemnej
akceptacji lub przedstawi pisemne uwagi. W przypadku zgłoszenia przez
Zamawiającego uwag, Wykonawca poprawi Raport lub podejmie wskazane
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przez

Zamawiającego

Zamawiającego.
w

przypadku

działania

Procedura
zgłoszenia

–

w

określona
przez

terminie

zakreślonym

powyżej

ma

Zamawiającego

przez

zastosowanie

kolejnych

uwag

do poprawionego już Raportu lub do działań podjętych przez Wykonawcę.
6. Określona w ust. 5 powyżej procedura akceptacji Raportu, stosowana będzie
odpowiednio do sprawozdań, o których mowa w ust. 3 podpunkt „c” powyżej.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu sprawozdanie w terminie 20 dni przed
terminem przekazania sprawozdań RDOŚ. Sprawozdanie roczne sporządzane
będzie w formie pisemnej w 3 egzemplarzach i w formie elektronicznej – płyta
CD.
7. Wykonawca

zobowiązuje

się

do

przestrzegania

wszelkich

wytycznych

Zamawiającego dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy.
8. Wykonawca w ramach niniejszej Umowy zastosuje się do wszelkich wskazań,
decyzji i postanowień, wydanych przez organy administracji publicznej,
w zakresie dotyczącym realizacji Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności
do wskazań i zaleceń RDOŚ.
9. Wykonawca oświadcza, że:
a) będzie wykonywać obowiązki umowne z najwyższą starannością,
przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez
niego działalności,
b) zapoznał się i akceptuje do wykonania Przedmiot Umowy określony
w ust. 1-8 powyżej,
c) osoby, którymi posługuje się Wykonawca przy realizacji niniejszej
Umowy,

będą

posiadały

odpowiednie

wykształcenie

oraz

doświadczenie i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do wykonania
Przedmiotu Umowy.

§ 4 [Reprezentacja Stron]

1. Strony ustalają, że w sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy
osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego jest:
……………………………………………
2. Strony ustalają, że w sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy
osobą uprawnioną za strony Wykonawcy jest:
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……………………………………………

§ 5 [Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności]

1. Szacunkowa

łączna

wartość

wynagrodzenia,

liczona

przy

założeniu,

iż obowiązki określone w § 3 niniejszej Umowy będą wykonywane przez okres
20

kwartałów,

wynosi

………………………………

zł

netto

(słownie:

....................................................................................... . Po doliczeniu
podatku VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia niniejszej Umowy
(23%),

szacunkowe

wyniesie

wynagrodzenie

za

wykonanie

.........................................

zł

Przedmiotu
brutto

Umowy
(słownie:

............................................................................................ .
2. Strony ustalają, iż z tytułu prawidłowej i terminowej realizacji Przedmiotu
Umowy Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie kwartalne w wysokości
ustalonej za faktycznie wykonane badania, czynności i opracowania, zgodnie
z wyceną badań i czynności złożoną wraz z Ofertą Wykonawcy (załącznik
nr 1A do SIWZ). Wykonane w ramach monitoringu przyrodniczego badania
będą

podlegały

płatności

w

okresie

rozliczeniowym

pod

warunkiem

przedstawienia przez nadzór przyrodniczy opinii o ich kompletności i jakości.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, płatne będzie za każdy kwartał
świadczenia usług składających się na Przedmiot Umowy – nie dłużej jednak,
niż do daty zakończenia obowiązywania niniejszej Umowy, zgodnie z regulacją
§ 8.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w terminie 30 dni od daty
doręczenia Zamawiającemu faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT
będzie każdorazowo zaakceptowanie przez Zamawiającego – w formie
pisemnej – Raportu, o którym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej Umowy.
5. Zamawiający uprawniony jest także do wstrzymania płatności wynagrodzenia
w przypadku niewykonania przez Wykonawcę czynności wskazanych przez
Zamawiającego w sposób określony w § 3 ust. 5 niniejszej Umowy – do czasu
wykonania wskazanego przez Zamawiającego działania.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przez Zamawiającego na rachunek
bankowy Wykonawcy, nr rachunku ……………………………………… . Za dzień
dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
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Zamawiającego.

Zmiana

rachunku

bankowego

określonego

w

zdaniu

poprzednim, nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.
7. Do

wynagrodzenia

należnego

Wykonawcy

zostanie

doliczony

podatek

od towarów i usług VAT, według stawek obowiązujących w dniu wystawienia
faktury VAT.
8. Wynagrodzenie ustalone na podstawie ust. 2 powyżej, obejmuje całość
kosztów niezbędnych do zgodnego z niniejszą Umową wykonania przez
Wykonawcę Przedmiotu Umowy, a stawki określone w wycenie badań
i czynności złożonej wraz z Ofertą Wykonawcy (załącznik nr 1A do SIWZ)
są

niezmienne

przez

cały

okres

obowiązywania

niniejszej

Umowy.

Wynagrodzenie to obejmuje również nabycie i przeniesienie praw autorskich,
zgodnie z § 6 poniżej.
9. Płatność jakiejkolwiek części wynagrodzenia nie stanowi akceptacji jakości
lub sposobu wykonania Przedmiotu Umowy w części lub całości.
10.Jakiekolwiek rozporządzenie lub obciążenie wierzytelności Wykonawcy wobec
Zamawiającego, wynikającej z niniejszej Umowy lub związanej z niniejszą
Umową, wymaga – pod rygorem nieważności – uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiającego.

§ 6 [Prawa autorskie]

1. Wykonawca nabędzie

i przeniesie

na

Zamawiającego

autorskie

prawa

majątkowe i prawa pokrewne, w tym wyłączne prawa do zezwolenia
na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych
na podstawie tej umowy na inne osoby, do wszystkich utworów powstałych
w wykonaniu lub w związku z wykonaniem umowy, w tym w szczególności
do sprawozdań określonych w § 3 ust. 3 podpunkt „c” niniejszej Umowy oraz
Raportów opisanych w § 3 ust. 4 niniejszej Umowy, wraz z prawem
dokonywania w nich zmian oraz prawem własności egzemplarzy tych
utworów, co nastąpi:
a) w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie,
b) bezwarunkowo i niezwłocznie,
c) do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania przez
Zamawiającego, w tym do:
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• wyłącznego używania i wykorzystania utworów we wszelkiej
działalności, w tym w zakresie prowadzonych inwestycji,
działalności

promocyjnej,

reklamowej,

informacyjnej

i usługowej,
• wytwarzania,

utrwalania

i

zwielokrotniania

egzemplarzy

utworów wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
w szczególności ich zwielokrotniania poprzez dokonywanie
zapisów

na

płytach

CD,

DVD,

Blu-ray,

kasetach

magnetofonowych i kasetach video,
• publicznego

wykonywania,

wystawiania

i

wyświetlania

utworów na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych,
w tym publicznego udostępniania utworów w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym,
• nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej
oraz za pośrednictwem satelity,
• wprowadzania do obrotu,
• wydawania i rozpowszechniania,
• wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci
Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet,
• odtwarzania i reemitowania,
• użyczenia lub najmu oryginałów oraz innych egzemplarzy
utworów.
2. W wypadku pojawienia się nowego pola eksploatacji w stosunku do pól
określonych w ust. 1 powyżej, na żądanie Zamawiającego strony zmienią
Umowę w ten sposób, iż do niniejszej Umowy dodadzą zapis o przeniesieniu
autorskich

praw

majątkowych,

zależnych

i

pokrewnych

do

utworów

stworzonych w wykonaniu lub w związku z wykonaniem niniejszej Umowy
również na tym polu eksploatacji, za wynagrodzeniem w kwocie 1,00
(słownie: jeden) złoty plus podatek od towarów i usług VAT.
3. Skutek

rozporządzający

w

stosunku

ich przyjęcia przez Zamawiającego.
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do

utworów

następuje

z

chwilą

4. Wykonawca oświadcza, że w stosunku do osób trzecich uczestniczących
w wykonywaniu Przedmiotu Umowy występuje w charakterze pracodawcy,
zamawiającego

lub

zleceniodawcy

i

zobowiązuje

się

pokryć

wszelkie

roszczenia tych osób z tego tytułu.
5. Wszelkie niewykorzystane materiały lub projekty przygotowane lub stworzone
przez Wykonawcę lub przez osoby trzecie na zlecenie Wykonawcę, zarówno
będące, jak i nie będące przedmiotem autorskich i pokrewnych praw
majątkowych, nie będą wykorzystywane przez Wykonawcę, ani omawiane
lub

ujawniane

osobom

trzecim

bez

uprzedniej

zgody

Zamawiającego

wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
6. Wykonawca zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich,
w szczególności roszczenia o naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych,
jakie zostaną zgłoszone wobec Zamawiającego w związku lub w wyniku
korzystania przez Zamawiającego z utworów, o których mowa w ust. 1
powyżej.

§ 7 [Cesja praw i podzlecanie prac]

1. Wykonawca nie ma prawa dokonać cesji któregokolwiek ze swoich praw
lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej,
bez

uprzedniej,

pisemnej

–

pod

rygorem

nieważności

–

zgody

Zamawiającego. Zamawiający może w każdej chwili dokonać cesji praw
i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, bez zgody Wykonawcy.
2. Wykonawca nie ma prawa podzlecania jakichkolwiek prac lub obowiązków
wynikających z niniejszej Umowy, bez otrzymania wcześniejszej pisemnej –
pod rygorem nieważności – zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność przed Zamawiającym za wszelkie działania lub zaniechania
podwykonawców, tak jakby działania lub zaniechania podwykonawców były
działaniami lub zaniechaniami Wykonawcy.
§ 8 [Okres obowiązywania umowy]

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania
niniejszej Umowy do dnia 31 marca 2018 roku, co nie zwalnia Wykonawcy
z obowiązku złożenia Zamawiającemu Raportu zgodnie z § 3 ust. 4 niniejszej
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Umowy lub wykonania innych obowiązków, które miały być, a nie zostały
zrealizowane do tego dnia.

§ 9 [Wypowiedzenie umowy, rozwiązanie umowy bez
zachowania terminów wypowiedzenia]

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej Umowy za
1

–

miesięcznym

wypowiedzeniem

ze

skutkiem

na

koniec

miesiąca

kalendarzowego, w szczególności w przypadku:
a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, której nie można było
przewidzieć w momencie zawierania niniejszej Umowy, a która
powoduje,

że

wykonanie

niniejszej

Umowy

jest

niemożliwe,

niecelowe lub zbędne.
b) gdy wskutek orzeczenia właściwego organu skrócony zostanie okres
wykonywania

monitoringu

poinwestycyjnego

w

stosunku

do

określonego w decyzjach wymienionych w § 2 ust. 1 lit b) niniejszej
Umowy.
2. Wykonawca zrzeka się nieodwołalnie i bezwarunkowo wszelkich roszczeń
odszkodowawczych wobec Zamawiającego, związanych z wypowiedzeniem
umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
3. Zamawiającemu

przysługuje

prawo

do

natychmiastowego

rozwiązania

niniejszej Umowy, bez zachowania terminów wypowiedzenia, w następujących
przypadkach:
a) nieterminowej realizacji prac, które stanowią Przedmiot Umowy,
dłuższej niż 10 dni w stosunku do terminów określonych w niniejszej
Umowie, w szczególności w zakresie opracowania i składania
sprawozdań określonych w § 3 ust. 3 podpunkt „c” niniejszej
Umowy oraz Raportów opisanych w § 3 ust. 4 niniejszej Umowy,
b) realizacji przez Wykonawcę prac stanowiących Przedmiot Umowy
w sposób wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy,
c) wystąpienia uzasadnionych podstaw do uznania, że Wykonawca nie
jest w stanie należycie lub terminowo wykonać Przedmiotu Umowy,
d) rażącego lub uporczywego naruszania któregokolwiek z postanowień
niniejszej Umowy przez Wykonawcę.
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4. Realizacja uprawnienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej może nastąpić
po dodatkowym, pisemnym wezwaniu Wykonawcę do należytego wykonania
obowiązków stanowiących Przedmiot Umowy i wyznaczeniu Wykonawcy
7 – dniowego terminu na wykonanie tych obowiązków. Powyższy obowiązek
Zamawiającego nie dotyczy przypadku opisanego w ust. 3 lit. a) powyżej.
5. W każdym przypadku, oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy
bez zachowania terminów wypowiedzenia, powinno nastąpić w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10 [Ubezpieczenie]

1. Wykonawca

zobowiązany

jest

do

posiadania

ubezpieczenia

od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności związanej
z

przedmiotem

zamówienia,

w

uznanym,

wiarygodnym

finansowo

towarzystwie ubezpieczeniowym, przy czym suma ubezpieczenia będzie nie
niższa niż 100.000,00 zł za każde roszczenie lub serię roszczeń powstałych
z

tej

samej

przyczyny,

z

wykonywaniem

jednego

obowiązków

źródła

lub

stanowiących

zdarzenia

Przedmiot

związanego

Umowy

przez

Wykonawcę.
2. Wykonawca

zobowiązany

jest

do

utrzymania

ważnego

ubezpieczenia

od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności przez cały
okres obowiązywania niniejszej Umowy i do dostarczania Zamawiającemu
– najpóźniej w dniu w którym wygasa uprzednio przedłożona polisa
– potwierdzenia posiadania polisy ubezpieczeniowej, potwierdzeń wpłaty
składek

lub

innego

odpowiedniego

dokumentu,

dowodzącego,

że ubezpieczenie jest ważne.

§ 11 [Zabezpieczenie należytego wykonania umowy]

1. Strony

potwierdzają,

że

Wykonawca

wniósł

zabezpieczenie

należytego

wykonania niniejszej Umowy w wysokości, formie i terminie określonym
w SIWZ (tj. w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w kwocie
.................. zł słownie: ..............................................................).
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2. Obowiązek zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej Umowy spoczywa
na

Wykonawcy

do

upływu

terminu

obowiązywania

niniejszej

Umowy.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić nowe zabezpieczenie należytego
wykonania niniejszej Umowy co najmniej na 7 dni przed upływem ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.
3. Zamawiający

zwróci

Wykonawcy

zabezpieczenia

należytego

wykonania

niniejszej Umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia będącego
przedmiotem

niniejszej

Umowy

i

uznania

tego

zamówienia

przez

Zamawiającego za należycie wykonane.
4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Umowie do zabezpieczenia
należytego wykonania niniejszej Umowy mają zastosowanie postanowienia
SIWZ oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12 [Kary umowne]

1. Wykonawca
wyrządzone

ponosi

całkowitą

Zamawiającemu

i

wyłączną

lub

odpowiedzialność

osobom

trzecim,

za

będące

szkody

skutkiem

prowadzenia prac przez Wykonawcę, w ramach realizacji postanowień
niniejszej

Umowy.

Jeżeli

osoba

trzecia

skieruje

do

Zamawiającego

jakiekolwiek roszczenie będące skutkiem prowadzenia prac przez Wykonawcę
w

wykonaniu

postanowień

niniejszej

Umowy,

Wykonawca

zwolni

Zamawiającego od tych roszczeń.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) w przypadku zwłoki z przekazaniem Raportu, o którym mowa w § 3
ust. 4 niniejszej Umowy lub poprawieniem tego Raportu zgodnie
ze wskazówkami Zamawiającego albo zwłoki w podjęciu działań
wskazanych przez Zamawiającego w sposób opisany w § 3 ust. 5
niniejszej Umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,
b) w przypadku zwłoki z przekazaniem sprawozdań, o którym mowa
w § 3 ust. 3 lit. c) niniejszej Umowy lub poprawieniem tych
sprawozdań zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego lub zwłoki
w podjęciu działań wskazanych przez Zamawiającego w sposób
opisany w § 3 ust. 5 niniejszej Umowy – w wysokości 500,00 zł
za każdy dzień zwłoki,
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c) w

przypadku

rozwiązania

niniejszej

Umowy

bez

zachowania

terminów wypowiedzenia, z przyczyn zależnych od Wykonawcy –
w wysokości 10% kwoty brutto, określonej w § 5 ust. 2 niniejszej
Umowy,
d) za naruszenie postanowienia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej
Umowy – w wysokości 5.000,00 zł,
e) za naruszenie postanowienia określonego w § 7 ust. 2 niniejszej
Umowy – w wysokości 5.000,00 zł,
f) za

naruszenie

któregokolwiek

z

obowiązków

określonych

w § 10 niniejszej Umowy – w wysokości 5.000,00 zł,
g) za

naruszenie

któregokolwiek

z

obowiązków

określonych

w § 11 niniejszej Umowy – w wysokości 5.000,00 zł.
3. Zamawiającemu

przysługuje

prawo

do

dochodzenia

odszkodowań

w wysokości przekraczającej wysokość kary umownej.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych mu kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 13 [Informacje poufne]

1. Informacjami poufnymi w rozumieniu niniejszej Umowy są wszelkie nie
ujawnione do wiadomości publicznej informacje lub dane dotyczące Inwestycji
lub

Zamawiającego,

przekazane

Wykonawcy

w

okresie

obowiązywania

niniejszej Umowy.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 lit. a) poniżej, Wykonawca zobowiązuje
się, że nie ujawni, ani nie przekaże osobom trzecim, informacji poufnych oraz
nie

wykorzysta

informacji

poufnych

w

innym

celu

aniżeli

związany

z wykonywaniem powierzonych prac.
3. Informacje poufne mogą zostać ujawnione:
a) jeżeli ich ujawnienie wymagane jest przepisami obowiązującego
prawa lub do ich ujawnienia Wykonawca zostanie zobowiązany
prawomocnym

orzeczeniem

sądu,

właściwego

organu

lub prawomocną decyzją organu administracji, albo
b) w innych przypadkach, za uprzednią, pisemną – pod rygorem
nieważności – zgodą Zamawiającego.
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4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a) powyżej, Wykonawca powiadomi
z wyprzedzeniem

Zamawiającego

o

konieczności

ujawnienia

informacji

poufnych oraz poinformuje osobę lub organ, którym informacje zostają
ujawnione, o ich poufnym charakterze. Ponadto, informacje takie mogą zostać
ujawnione jedynie w zakresie, w jakim ich ujawnienie jest wymagane
przepisami obowiązującego prawa, orzeczeniem sądu, właściwego organu lub
decyzją organu administracji.

§ 14 [Istotna zmiana Umowy]

1. Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty może
nastąpić

w

przepisach

przypadkach
prawa,

w

wskazanych

niniejszej

w

Umowie

bezwzględnie
lub

w

obowiązujących

niniejszym

paragrafie.

Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie
lub w innych postanowieniach niniejszej Umowy nie stanowi zobowiązania
Stron do wprowadzenia zmiany.
2. Zamawiający

dopuszcza

wprowadzenie

zmian

w

sposobie

wykonania

Przedmiotu Umowy w przypadku zmiany przepisów prawa i/lub wydania przez
RDOŚ decyzji i/lub postanowień wpływających na wykonanie Przedmiotu
Umowy.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą prowadzić do zmiany wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, tj. jego zwiększenia lub zmniejszenia, stosownie
do wpływu zmiany na koszty wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 15 [Postanowienia końcowe]

1. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),
a także ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
(tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
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3. Wszelkie spory wynikające lub związane z realizacją niniejszej Umowy będą
rozstrzygane

przez

sąd powszechny, właściwy

miejscowo

dla

siedziby

Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy aneksu
podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.
5. Umowę niniejszej sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:
1. Odpis aktualny z KRS Wykonawcy,
2. SIWZ,
3. Oferta Wykonawcy,
4. Wzór pełnomocnictwa.
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Załącznik nr 4 do umowy

Szczecin, dnia ………………… roku

PEŁNOMOCNICTWO
administracyjne

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Pl. Batorego 4, 70 – 207 Szczecin,
udziela niniejszym
……………………………………………………….

zam. w ………………………………,
nr ………………………………………

legitymującemu

się

dowodem

osobistym

pełnomocnictwa

do prowadzenia w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie sprawy:
………………………………………………………………………
przed ……………………………………………………………
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