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WZÓR UMOWY 
 

zawarta w dniu …..… roku 
 
 

pomiędzy: 
 

Skarbem Państwa - Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Batorego 4,  
kod 70-207 Szczecin 
 
oraz 
 
Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-
338 Gdynia, 
 
zwani w dalszej części umowy: Zamawiającym 
 
reprezentowani przez Skarb Państwa – Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie jako 
Zamawiającego upoważnionego w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy o wykonanie zamówienia publicznego,  w 
imieniu którego działa: Andrzej Borowiec – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.  
 
a Wykonawcą 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 
którego ofertę wybrano w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: 
 

Dostosowanie komponentów Krajowego Systemu Bezpiecz eństwa Morskiego 
(KSBM) do wymogów Dyrektywy 2010/65/UE poprzez usta nowienia 
mechanizmów przekazywania formalno ści sprawozdawczych w ramach 
„Systemu Kontrolno-Informacyjnego dla Portów Polski ch (PHICS)” 

 
§ 1 

 
Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wprowadzenie w Systemie Kontrolno-
Informacyjnym dla Portów Polskich (zwanym PHICS) zmian, polegających na: 
 
1. ETAP 1: 
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1. Dostosowaniu zakresu danych gromadzonych w Systemie Kontrolno-
Informacyjnym dla Portów Polskich PHICS (Polish Harbours 
Information & Control System)  do wyników pracy grupy eksperckiej 
eMS 

 
2. Umieszczeniu w systemie PHICS mechanizmu pozwalającego  

na złożenie  dokumentu PDS (Przewozowej Deklaracji Skróconej)  
w systemie ICS. 

3. Modernizacji interfejsu wymiany danych PHICS – SWIBŻ. 

4. Modernizacja systemu PHICS (w tym umieszczenie słownika obiekty 
portowe). 

 
2. ETAP 2: 

1. Opracowaniu projektu i implementacja formularzy elektronicznych dla 
potrzeb elektronicznej wymiany danych pomiędzy kapitanami 
/agentami morskimi a Systemem Kontrolno-Informacyjnym dla 
Portów Polskich PHICS (Polish Harbours Information & Control 
System). 

2. Aktualizacji i wersjonowaniu wzorcowych formularzy elektronicznych 
oraz mechanizmy ich udostępniania na potrzeby kapitanów, agentów 
morskich oraz innych instytucji Administracji Morskiej. 

3. Importowaniu/eksportowaniu do/z systemu PHICS formularzy 
elektronicznych służących do elektronicznej wymiany danych 
pomiędzy kapitanami / agentami morskimi a Administracją Morską. 

3. ETAP 3: 
 

1. Opracowanie dokumentacji technicznej, wdrożeniowej i użytkowej dla 
przedmiotu zamówienia. 

2. Wygenerowanie nowej wersji systemu, instalacja w DataCenter, 
wdrożenie systemu w środowisku produkcyjnym. 

 
§2 

 
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z założeniami i zakresem projektu Krajowy 
System Bezpieczeństwa Morskiego Etap I (KSBM I) oraz z przekazaną dokumentacją 
związaną z realizacją przedmiotu niniejszej umowy i nie wnosi zastrzeżeń do tej 
dokumentacji, w szczególności nie wnosi uwag i nie składa zastrzeżeń w zakresie 
braku możliwości lub ograniczonej możliwości wykonania przedmiotu umowy. 
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§ 3 
 

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 
 

 
§ 4 

 
1. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w dniu podpisania umowy  

a zakończenie 
a) etapu I:  30 września 2015 roku 
b) etapu II: 09 października 2015 roku 
c) etap III:  20 października 2015 roku 
 
2. Zamawiający dokona odbioru prac zrealizowanych przez Wykonawcę  

w terminie 10 dni roboczych dla Etapu I i II od daty pisemnego zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru oraz 3 dni roboczych dla Etapu III od daty 
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Odbiór nastąpi 
poprzez sporządzenie i podpisanie odpowiednio: 

•  protokołu odbioru końcowego etapu I  
• protokołu odbioru końcowego etapu II 
• protokołu odbioru końcowego etapu III 

3. Przez odbiór końcowy etapu I, II oraz III należy rozumieć sytuację, w której obie 
strony podpisały Protokół Odbioru Końcowego etapu I, II, III bez uwag 
Zamawiającego o istnieniu istotnych wad przedmiotu umowy. 

 
§ 5 

 
1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT,  

nr NIP …………. 
2. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej 

dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT stosownie  
do zapisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
(Dz. U. 2011 Nr 177 poz 1054, z późn zm). 

 
§ 6 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie brutto wraz  

z należnym podatkiem VAT w wysokości ……………. …………...PLN (słownie: . ), 
zgodnie z kosztorysem, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej umowy, w tym 
za realizację: 
a) Etapu I wynagrodzenie………….. brutto 
b) Etapu II wynagrodzenie ……..….. brutto 
c) Etapu III wynagrodzenie …….….. brutto 
 

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

 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na podstawie faktur częściowych 

wystawianych po zakończeniu realizacji i dokonaniu odbioru danego etapu 
zamówienia. 
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4. Podstawę wystawienia faktur za poszczególne etapy stanowić będą protokoły 
odbioru końcowego etapów I, II, III, zatwierdzone przez Zamawiającego Dyrektora 
Urzędu Morskiego w Szczecinie i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli 
obu stron.  

 
5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie uregulowane przez Dyrektora Urzędu 

Morskiego w Gdyni. 
 
6. Wykonawca wystawi faktury bezpośrednio na: Skarb Państwa - Urząd Morski w 

Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,  NIP 586-001-49-32. 
 
7. Za prowadzenie rozliczeń przedmiotu umowy odpowiedzialnym jest Dyrektor 

Urzędu Morskiego w Gdyni. Wykonawca zobowiązany jest do należytej 
współpracy z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni z zakresie rozliczeń 
finansowych. Faktury wystawione przez Wykonawcę niezgodnie  
z postanowieniami niniejszej umowy będą zwracane do Wykonawcy bez 
obowiązku zapłaty. 

 
8. Zapłata za wykonanie poszczególnych etapów przedmiotu umowy nastąpi  

w ciągu 30 dni od doręczenia Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni prawidłowo 
wystawionych faktur za poszczególne etapy. 

 
9. Za datę zapłaty należności uważa się datę wykonania przelewu bankowego przez  

Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. 
 

§ 7 

1. Wykonawca udziela gwarancji na sprawne działanie wykonanych i wdrożonych 
zmian określonych w etapie I niniejszej umowy, na okres od daty podpisania 
protokołu odbioru przedmiotu umowy określonego jako etap I do dnia 30  czerwca 
2028 roku. W tym okresie Wykonawca zapewni świadczenie usług 
gwarancyjnych. 

 
2. Wykonawca udziela gwarancji na sprawne działanie wykonanych i wdrożonych 

zmian określonych w etapie II i III w okresie ……. miesięcy od daty podpisania 
protokołu odbioru przedmiotu umowy określonego jako etap II oraz etap III. W tym 
okresie Wykonawca zapewni świadczenie usług gwarancyjnych.  

 
3. Szczegółowe warunki i zasady świadczenia przez Wykonawcę usług serwisu 

gwarancyjnego określa załącznik Nr 3 do niniejszej umowy. 
 

§ 8  

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dostarczone i zainstalowane 
oprogramowanie, jego użytkowanie i kopiowanie nie narusza i nie będzie 
naruszać praw autorskich osób trzecich. 

2. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 
przedmiotu umowy, w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające  
z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej do przedmiotu 
umowy, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe 
oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku 
z wprowadzeniem przedmiotu do obrotu. 
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3. Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich 
wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym 
praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw  
z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe pozostające w związku  
z wprowadzeniem przedmiotu umowy do obrotu. 

§ 9 

1. Osobiste prawa autorskie oraz autorskie prawo majątkowe do modyfikacji 
Systemu Kontrolno-Informacyjnego dla portów polskich” (PHICS) przysługuje 
wykonawcy systemu - Max Elektronik S.A. z siedzibą w Zielonej Górze,  
ul. Dąbrowskiego 12 KRS nr KRS 0000037912. 

2. Wykonawca realizując niniejszą umowę nie spowoduje naruszenia praw 
autorskich przysługujących podmiotowi wymienionemu w ust. 1 oraz utraty praw 
Zamawiającego do gwarancji związanych z rozbudową tegoż systemu 
wykonywaną w latach 2005- 2014. 

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 
zobowiązany jest nabyć od podmiotu wymienionego w ust. 1 prawa autorskie 
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i wykonania postanowień § 9 
umowy. 

4. W terminie 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu oryginału dokumentu zawierającego oświadczenie 
podmiotu wymienionego w ust. 1 jednoznacznie potwierdzającego, iż Wykonawca 
nabył prawa autorskie w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy i 
przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich w zakresie określonym w § 9 .  

5. W przypadku uchybienia terminowi określonemu w ust. 3 Zamawiający będzie 
uprawniony do odstąpienia od umowy bez obowiązku wyznaczania dodatkowego 
terminu Wykonawcy do przedłożenia wymaganego dokumentu oraz do naliczenia 
kary umownej określonej w § 13 ust. 1 lit a. Oświadczenie o odstąpieniu od 
umowy z przyczyn, o których mowa wyżej Zamawiający może złożyć w terminie 
30 dni od dowiedzenia się o ich zaistnieniu. 

 

§ 10 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust 1 niniejszej umowy 
Wykonawca przenosi na zamawiającego majątkowe prawa autorskie  
do zaprojektowanych i wprowadzonych zmian o których mowa w § 1 niniejszej 
umowy oraz do dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej 
sporządzonej w ramach realizacji niniejszej umowy na następujących polach 
eksploatacji: 

a) stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie  
od formatu, systemu lub standardu, 

b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, 
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu 
lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub 
czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to 
sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 

c) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 
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d) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, 

e) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, 

f) prawo do określenia nazw przedmiotu umowy, pod którymi będzie  
on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając 
w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi 
oznaczony będzie przedmiot umowy lub znaków towarowych, wykorzystanych w 
systemie PHICS, 

g) prawo do wykorzystywania przedmiotu umowy do celów marketingowych lub 
promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do 
oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów 
działalności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, 

h) prawo do rozporządzania utworami składającymi się na przedmiot umowy i ich 
opracowaniami oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania 
licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach 
eksploatacji. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania kodów źródłowych  
z dniem odbioru poszczególnych etapów przedmiotu umowy. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych określonych w ustępie 1 następuje  
z chwilą odbioru poszczególnych etapów przedmiotu umowy bez konieczności 
sporządzania dodatkowych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że zostanie ono 
potwierdzone w protokołach odbioru 

4. 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.  

5. Wykonawca najpóźniej z chwilą od odbioru danego etapu projektu zapewni 
istnienie wystawionego przez autora (ów) utworu (ów) upoważnienia dla 
Zamawiającego do wykonania w imieniu autora(ów) utworu(ów) – jego(ich) 
autorskich praw osobistych, a w szczególności do: decydowania o 
nienaruszalności treści i formy utworu, decydowania o pierwszym 
udostępnieniu dzieła publiczności, decydowania o nadzorze nad sposobem 
korzystania z utworu. 
 

§ 11 

Uprawnionym do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy  oraz do podpisania 
protokołu odbioru końcowego etapu I, II, III.  

 

ze strony Zamawiającego w sprawach merytorycznych: 

 

Magdalena Wawrzyniak, tel. 91 44 03 526, email: mwawrzyniak@ums.gov.pl 

lub  

Ewa Zarzycka – Biela, tel. 91 44 03 591, email: rejestratura@ums.gov.pl 
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ze strony Zamawiającego w zakresie rozliczeń finansowych: 

Magdalena Weiss-Gał,  tel. (58) 355-37-65, e-mail: magdalena.weiss@umgdy.gov.pl 

ze strony Wykonawcy  

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

Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty nie wymaga zmiany do Umowy, a jedynie 
powiadomienia drugiej strony. 

§ 12 

1. Zamawiający jest administratorem danych osobowych zgromadzonych  w 
Systemie Kontrolno-Informacyjnym dla Portów Polskich 

2. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymagania określone  ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182  
z późn. zm.), oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych  
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U Nr 100, 
poz. 1024 z późn. zm.) oraz zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy 
bezwzględnej rękojmi zachowania tajemnicy danych osobowych, zgodnie  
z treścią w/w przepisów. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów  
i norm obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych w tym do 
współpracy z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji Zamawiającego 
 w celu zabezpieczenia wszelkich przetwarzanych danych osobowych  
w systemie informatycznym w sposób zgodny z przepisami wymienionymi  
w pkt. 2.  

4. Zamawiający powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe objęte 
Bazą Danych a Zleceniobiorca zobowiązuje się do ich przetwarzania 
zgodnego z prawem, w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych 
oraz niniejszą umową. 

5. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe objęte Bazą Danych wyłącznie 
w zakresie i w celu niezbędnym dla wykonania niniejszej umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi systemu przetwarzającego dane 
osobowe wyłącznie przez osoby zatrudnione przez Wykonawcą, posiadające 
wydane przez niego imienne upoważnienie. Zamawiający upoważnia 
Wykonawcę do udzielenia w/w upoważnień. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych 
do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem niniejszej 
umowy, zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych. 
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8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania i przesyłania na każde 
żądanie Zamawiającego aktualnej listy osób upoważnionych z przyznanym 
dostępem do danych osobowych. 

9. Wykonawca zapewni, aby osoby mające dostęp do przetwarzania danych 
osobowych zachowały dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczeń w 
tajemnicy, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również po 
zakończeniu realizacji umowy jak również po ustaniu zatrudnienia u 
Wykonawcy lub odwołaniu bądź wygaśnięciu upoważnienia, o którym mowa w 
pkt. 5. 

10. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez 
Wykonawcę zasad przetwarzania danych osobowych. 

11. Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu 
umowy wskazanego w §1, złożyć oświadczenia pracowników wykonujących 
zakres niniejszej umowy, dotyczące przetwarzania danych osobowych, 
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do umowy 

 

§ 13 

1. Zamawiający zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania 
osobom trzecim informacji o przedsiębiorstwie Zleceniobiorcy (w tym informacji 
o klientach) nie ujawnionych w złożonej przez Wykonawcę jawnej ofercie lub 
innych dokumentach, na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04.1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile informacje takie nie są powszechnie 
znane lub Zamawiający nie uzyskał uprzednio pisemnej zgody Wykonawcy na 
ich ujawnienie. 

 
2. Zamawiający zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji 

dotyczących funkcjonowania jednostki organizacyjnej Wykonawcy (w 
szczególności struktury i majątku), jakie uzyska w toku wykonywania niniejszej 
umowy. 

 
3. Zakaz udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 1, 2 i 4 niniejszego 

paragrafu, nie obejmuje przypadków, w których Strony zobowiązane są do 
udostępnienia tych informacji na podstawie: 

a) bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących 
ujawniania informacji publicznej; 

b) decyzji, orzeczeń i zarządzeń odpowiednich władz, sądów, itp.; 
c) a także udostępnienia tych informacji organom i podmiotom kontrolującym, 

audytorom, kancelariom prawnym oraz innym podmiotom w przypadku gdy 
udostępnienie danej informacji zmierza do ochrony interesów jednej ze Stron. 

 
4. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania tajemnicy warunków 

umowy i nie ujawniania jej postanowień osobom trzecim, zarówno w okresie 
obowiązywania umowy, jak i po jej realizacji lub ustaniu, bez uprzedniej zgody 
drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej. 



9 
 

 
5. Przekazane dane nie mogą być przetwarzane, wykorzystywane oraz 

rozpowszechniane w jakimkolwiek innym celu niż realizacja niniejszej umowy. 
 

§ 14 

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 
Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne: 

 

a) w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, gdy Zamawiający odstąpi  
od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca, 

 
b) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia 

w wykonaniu przedmiotu umowy lub dowolnego z etapów zadania ponad terminy, 
o których mowa w § 4 umowy. 

 
c) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia 

w wykonaniu usługi serwisowej, przekraczający umówiony termin jej realizacji. 
 

2. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar 
umownych lub powstała w wyniku zdarzeń, za które nie przewidziano kar 
umownych, stronom przysługuje odpowiednio: prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego lub odszkodowania na zasadach ogólnych.  

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

4. Zamawiający nie naliczy kar umownych za opóźnienie w wykonaniu 
poszczególnych etapów prac, a naliczone kary anuluje jeśli Wykonawca 
dotrzyma końcowego terminu wykonania zamówienia. W razie niedotrzymania 
terminu końcowego kary umowne za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych 
etapów zamówienia będą sumowane z karą umowną za opóźnienie w 
wykonaniu całego przedmiotu zamówienia. 
 

5. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w następujących 
przypadkach w terminie 30 dni od dowiedzenia się o ich zaistnieniu: 
a)zaprzestania realizacji projektu KSBM I w szczególności rozwiązania umowy  z 
wykonawcą projektu KSBM 
b) nie przyznania lub cofnięcia dofinansowania z funduszy europejskich 
przedmiotu umowy, względnie uznania wydatków na przedmiot umowy za 
niekwalifikowane w całości albo w części 
c) opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do 
terminów określonych w § 4 umowy o ponad 7 dni po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy do usunięcia uchybienia terminu i wyznaczeniu mu w tym celu 
dodatkowego 7-dniowego terminu. 
d) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, jeśli w ocenie 
Zamawiającego okoliczności złożenia tego wniosku wskazują na znaczne ryzyko 
niewykonania lub nienależytego Wykonania zamówienia przez Wykonawcę 
e)po stronie Wykonawcy wystąpił brak zdolności do czynności prawnych 
uniemożliwiający lub znacznie utrudniający realizację przedmiotu umowy. 
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§ 15 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

2. Możliwość zmiany umowy (art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
zamówień publicznych istnieje w szczególności w razie: 

a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,  

b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych lub okoliczności 
faktycznych,  

c) zaistnienia siły wyższej,  

d) zmiany przepisów prawnych, 

e) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez wykonawców 
środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur 
zamówień publicznych,  

f) przedłużenia wykonania Robót na projekcie KSBM I,  

o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu lub sposobu spełnienia 
świadczeń stron.  

3. W okolicznościach, o których mowa wyże zmianie mogą ulec postanowienia 
umowy dot. terminu wykonania zobowiązania lub sposoby spełnienia świadczenia 
stron. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy 
interpretować jako udzielenie dowolnej ze stron roszczenia do żądania zmiany 
umowy, a jedynie możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy 
wymaga zgody drugiej strony.  

4. W razie zmiany stawki podatku VAT mającej zastosowanie do przedmiotu umowy, 
Strony zmienią umowę w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do 
zmiany tej stawki. 

5. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim 
warunki (okoliczności) określone w ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym 
związku przyczynowo-skutkowym z terminem wykonania Umowy lub sposobem 
spełnienia świadczeń stron. 

6. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu 
cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności 
zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie 
nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska 
przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju 
politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również 
uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub 
gwałtowny spadek dochodu narodowego.  

7. Przez okoliczności nieprzewidywalne rozumie się tego typu okoliczności faktyczne 
lub zjawiska fizyczne, które są racjonalnie niemożliwe do przewidzenia przez 
doświadczonego Wykonawcę do dnia złożenia oferty mimo zastosowania 
wystarczających środków ostrożności. 

8. Zakazuje się dokonywania zmian umowy stanowiących udzielenie nowego 
zamówienia w rozumieniu dyrektywy 2004/18/WE, jeżeli charakteryzują się one 
cechami w sposób istotny odbiegającymi od postanowień pierwotnego 
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zamówienia i w związku z tym mogą wskazywać  na wolę ponownego 
negocjowania przez strony podstawowych ustaleń tego zamówienia. Zmiana 
zamówienia publicznego w czasie jego trwania może być uznana za istotną, jeżeli 
wprowadza ona warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej 
procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów 
niż ci, którzy zostali pierwotnie dopuszczeni. 

§ 16 

1. Na podstawie art. 147-151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 wraz z późniejszymi 
zmianami), Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 
przedmiotu umowy w formie …………………………….. 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 ustalone zostało w wysokości  5 % 
wynagrodzenia umownego brutto, co stanowi równowartość kwoty …………….. 
słownie: (……………………………). Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 
może być również wniesione w innej formie, zgodnie z art. 148 ust. 1 pkt 2-5 
ustawy Prawo zamówień publicznych.      

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja powinna być 
bezwarunkowa i nieodwołalna i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego 
wskazujące na niewykonanie lub nienależytego wykonanie zobowiązania 
Wykonawcy na mocy zawartej umowy, w tym zobowiązań wynikających z 
rękojmi za wady przedmiotu umowy. 

 
4 Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi/zwolnieniu na rzecz Wykonawcy: 

a) 70% - w terminie 30 dni licząc od daty odbioru końcowego i uznania 
przez Zamawiającego robót za należycie wykonane, 

b) 30% - w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi 
 

§ 17 

Strony umowy ustalają, iż wszystkie ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy 
poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu  
w Szczecinie. 

 

§ 18 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny. 

 

§ 19 

Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy 
wskazanego w §1, złożyć oświadczenia pracowników wykonujących zakres niniejszej 
umowy, dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 4 do umowy. 
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§ 20 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem:  

1) dla Wykonawcy – 1 egz. 
2) dla Zamawiającego – 3 egz. 
  

Załączniki, stanowiące integralną część umowy: 

1) Szczegółowy zakres przedmiotu umowy – Załącznik Nr 1 
2) Kosztorys  - Załącznik Nr 2 
3) Szczegółowe warunki i zasady świadczenia przez Wykonawcę usług serwisu 
gwarancyjnego – Załącznik Nr 3 
4) Oświadczenia o ochronie danych osobowych – Załącznik Nr 4 
5) Porozumienie zawarte w dniu 29 maja 2015 roku pomiędzy Dyrektorem Urzędu 
Morskiego w Gdyni oraz Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie – Załącznik nr 5 
6) Upoważnienie z dnia ……… 2015 roku – Załącznik nr 6 
 
 
 

 
     
Zamawiający:            Wykonawca: 
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