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Świnoujście 01 październik 2019 r. 
Znak sprawy: ZP/34/2019 
 

 
Z A P R O S Z E N I E 

do złożenia oferty na wykonanie zamówienia 
 

1. Gmina Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście (NIP: 855-15-71-375), 
której zadania w zakresie objętym przedmiotem zaproszenia realizuje: 
Żegluga Świnoujska ul. Wyb. Władysława IV 12 w Świnoujściu 
tel.: 91 321 55 45        fax. 91 327 99 79 
zaprasza do złożenia oferty na: 

„Wykonanie naprawy konstrukcji pomostu ruchomego na przystani promowej nr 2 przeprawy 
CENTRUM należącej do Żeglugi Świnoujskiej”. 

2. Przedmiotem zaproszenia jest: 
1) Opracowanie i wykonanie dokumentacji naprawy; 
2) Uzgodnienie technologii naprawy w TDT; 
3) Zabezpieczenie pomostu siłownikami; 
4) Rozkucie wylewki bitumicznej w obrębie przegubów pomostu; 
5) Demontaż przegubów; 
6) Oczyszczenie konstrukcji przegubów, weryfikacja; 
7) Wymiana śrub mocujących przeguby; 
8) Montaż przegubów; 
9) Naprawa pęknięć konstrukcji pomostu (z pontonu pływającego); 
10) Konserwacja antykorozyjna 
zwanymi dalej „czynnościami”. 

3. Wykonawca: 
1) wszystkie czynności wykona zgodnie obowiązującymi przepisami i PN określonymi dla przedmiotowego 

zaproszenia, 
2) czynności będzie wykonywał pod nadzorem przedstawicieli Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych. 
6. Zamawiający wykonanie zamówienia zrealizuje: w formie zlecenia, termin płatności do 30 dni od dnia 

otrzymania faktury VAT wraz z protokołem bezusterkowego odbioru przedmiotu zaproszenia. 
7. Do oferty należy dołączyć: 

1) aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o zgłoszeniu do ewidencji działalności 
gospodarczej, 

2) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie przedmiotu zaproszenia 
obowiązującą przez cały okres trwania umowy na kwotę nie mniejsza niż 50 tys. zł., 

3) oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiadające specyfice prac min. 4 letnie 
doświadczenie zawodowe, 

4) aktualną decyzję administracyjną wydaną przez Transportowy Dozór Techniczny nadająca 
uprawnienia w zakresie wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu i ich elementów zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 21 grudnia 
2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 667); 

5) umowę spółki cywilnej (w przypadku składania oferty przez s. c.). 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20001221321
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20001221321


Przedmiotowe dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej „za zgodność  
z oryginałem”. 

8. Termin realizacji zamówienia: od dnia otrzymania zlecenia do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 
umowy. 

9. Oferta winna zawierć: 
1) cenę ryczałtową netto + obowiązujący podatek VAT = wartość brutto za przedmiot zamówienia, 
2) udzielenie min. 36 m-nej gwarancji na robociznę i 24 m-nej gwarancji na materiały. 

10. Ofertę należy złożyć z dopiskiem:  
„Wykonanie naprawy pomostu ruchomego na przystani promowej nr 2 przeprawy CENTRUM” 

w sekretariacie ŻŚ pokój 9 lub przesłać na adres: 
Żegluga Świnoujska 
ul. Wyb. Władysława IV 12 
72-600 ŚWINOUJŚCIE 

Termin składania ofert do dnia 08-10-2019 r. do godz. 0900 w sekretariacie Żeglugi Świnoujskiej pokój nr 9 
Termin otwarcia ofert dnia 08-10-2019 r. o godz. 1100 w siedzibie Żeglugi Świnoujskiej pok. 3 

11. Uprawniony do kontaktu z oferentami: 
1) Pan Eugeniusz Woźniak w godz. 0800 - 1400 adres e-mailowy: e.wozniak@zegluga.swi.pl 

 
DYREKTOR 

Żeglugi Świnoujskiej 
Oryginał podpisu w dokumentacji 

mgr Paweł Szynkaruk 
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Załącznik nr 1 do zaproszenia ZP/34/2019 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
na: Wykonanie naprawy konstrukcji pomostu ruchomego na przystani promowej nr 2 przeprawy 

CENTRUM należącej do Żeglugi Świnoujskiej 
 

Dane dotyczące Wykonawcy 
 
Nazwa: ...................................................................................................................................... 
 
Siedziba: ................................................................................................................................... 
 
Województwo: …………………………………….. 
 
Nr tel.: ..................................................................nr fax-u.: ....................................................... 
 
Nr tel. komórkowego: …………………………………………… 
 
Adres: e-mailowy: ………………………………@.............................................................. 
 
NIP: ...................................................... REGON: .............................................. 
 
KRS: …………………………………. 
 
Osoba upoważniona do kontaktu w trakcie realizacji zlecenia: ………………………………………………….  
 
nr telefonu ………………………………….. 
 
Osoba upoważniona do podpisania umowy: ……………………..………………………………………… 
 
Dane dotyczące Zamawiającego:  

Gmina Miasto Świnoujście 
ul. Wojska Polskiego 1/5 
72-600 Świnoujście 

której zadania realizuje 
Żegluga Świnoujska 
ul. Wyb. Władysława IV 12, 
72 – 600 Świnoujście  

 
I. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia na następujących warunkach: 

1. Cenę ryczałtową …………… zł. (słownie: ……………………………………………………………………) 
netto + …… % podatek VAT w kwocie: ……….. zł (słownie: 
………………………………………………….………………………………) tj.: ……………….. zł (słownie: 
…………………………………………………………………………………………….) brutto. 
 
 



II. Oświadczenia Wykonawcy: 
1. oświadczam/-y, że zapoznałem/liśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi  

w zaproszeniu oraz że uzyskałem/liśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty; 
2. oświadczam/-y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia  

i realizacji przyszłego świadczenia umownego; 
3. oświadczam/-y, że zapoznałem/liśmy się z warunkami umowy i zobowiązujemy się zawrzeć umowę na 

warunkach określonych w projekcie do umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zaproszenia; 
4. oświadczam/-y, że na robociznę udzielam/-y …… miesięczny gwarancji (min. 36 m-cy); 
5. oświadczam/-y, że na materiały udzielam/-y …… miesięczny gwarancji (min. 24 m-cy) 
6. oświadczam/-y, że przedmiot zaproszenia określony w zamówieniu wykonam/-y: do 30 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy; 
7. zamówienie wykonam/-y: własnymi siłami /powierzę/my podwykonawcom/; 
8. oświadczam/-y, że dysponuję osobami posiadającymi odpowiadające specyfice prac min. 4 letnie 

doświadczenie zawodowe; 
9. oświadczam/-y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

III. Załączam/my dokumenty: 
1. aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o zgłoszeniu do ewidencji działalności 

gospodarczej, 
2. dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie przedmiotu zaproszenia 

obowiązującą przez cały okres trwania umowy na kwotę nie mniejsza niż 50 tys. zł., 
3. aktualną decyzję TDT; 
4. …………………………………………………… 
 

Podpis Wykonawcy: 
 

.............................................................................. 
/imię i nazwisko/ 
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Załącznik nr 1 do zaproszenia ZP/34/2019 
 

UMOWA nr ………../2019 
zawarta w dniu ………………… r pomiędzy: 

 
Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 - 600 Świnoujście (NIP: 855-15-71-375) 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
której zadania w zakresie objętym umową wykonuje Żegluga Świnoujska, ul. Wybrzeże Władysława IV 12, 72 - 
600 Świnoujście, 
reprezentowaną przez Dyrektora Żeglugi Świnoujskiej Pana Pawła Szynkaruka (na mocy udzielonego mu 
przez Prezydenta Miasta Świnoujście pełnomocnictwa Nr WO-KP.0052.4.2018 z dnia 02 stycznia 2018 r.), 
a 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 
 
Niniejszą umowę zawarto w wyniku zaproszenia na Wykonanie naprawy konstrukcji pomostu ruchomego na 
przystani promowej nr 2 przeprawy CENTRUM należącej do Żeglugi Świnoujskiej na zasadach określonych w 
zaproszeniu: 
 

§ 1 Przedmiot zamówienia 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie niezbędnej dokumentacji, uzyskanie akceptacji TDT oraz naprawy 

konstrukcji pomostu ruchomego na przystani promowej nr 2 przeprawy CENTRUM - w zakresie określo-
nym w zaproszeniu zwanymi dalej „przedmiotem zamówienia” oraz złożoną ofertą stanowiącą jednocze-
śnie załącznik do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i oddać przedmiot zamówienia, zgodnie z zasadami wiedzy tech-
nicznej i sztuki inżynierskiej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

 
§ 2. Termin i miejsce wykonania umowy 

Termin realizacji umowy: 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy tj.: do ………………… r. 
 

§ 3. Wynagrodzenie 
1. Wysokość ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy za bezusterkowe wykonanie usługi stanowiącej 

przedmiot niniejszej umowy ustala się na kwotę: …………. zł (słownie …………..) netto plus ….. % podatek 
VAT tj. …… zł. (słownie: ………), co łącznie stanowi wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ….. zł (słownie 
………………………………..) brutto. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia według 
stanu prawnego na dzień złożenia oferty. 

3. Wynagrodzenie to jest płatne przez Zamawiającego przelewem w terminie 30 dni od daty wpływu do 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury j i przedstawienia przez niego dowodów 
potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (w postaci potwierdzeń przelewu 
tego wynagrodzenia i stosownych oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców) oraz 
podpisanego przez strony bezusterkowego „Protokołu przyjęcia - przekazania” wraz z wymaganymi 
dokumentami, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. 

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiający. 
5. Wykonawca wystawi fakturę na:  

1) nabywca - Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 - 600 Świnoujście (NIP: 855-15-71-



375), 
2) odbiorca – Żegluga Świnoujska, ul. Wyb. Władysława IV 12, 72 - 600 Świnoujście. 

 
§ 4. Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) zapewnienie i prowadzenie nadzoru w całym okresie realizacji przedmiotu umowy; 
2) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas realizacji umowy w formie od-

powiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub 
problem zgłoszony przez Wykonawcę w formie pisemnej Zamawiający udzieli odpowiedzi również w for-
mie pisemnej w terminie do 3 dni roboczych; 

3) zakończenie odbioru końcowego robót w terminie do 4 dni roboczych, licząc od daty otrzymania pisem-
nego zgłoszenia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) zabezpieczenie terenu wykonywania przedmiotu zamówienia przed dostępem osób postronnych; 
2) opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz uzyskanie akceptacji TDT w zakresie prac objętych zamó-

wienia; 
3) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego; 
4) wykonanie i oddanie Zamawiającemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, obowiązującymi 

przepisami i Polskimi Normami, warunkami technicznymi oraz zgodnie ze sztuką inżynierskiej w sposób 
nie zagrażający środowisku, bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych 
interesów osób trzecich; 

5) dokumentacja powykonawcza wg. wymagań określonych w § 8 ust. 4. 
6) powiadomienie Zamawiającego z wyprzedzeniem o zamiarze wykonania robót zanikających i ulegają-

cych zakryciu; 
7) powiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania ewentualnych prac zwiększających zakres 

prac podstawowych; 
8) niezwłoczne usunięcie ujawnionych usterek; 
9) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas realizacji umowy w formie 

odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub 
problem zgłoszony przez Zamawiającego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi również  
w formie pisemnej w terminie do 3 dni roboczych; 

10) codziennie po zakończeniu prac posprzątanie terenu zabrudzonego w wyniku prowadzenia prac; 
11) po zakończeniu prac uporządkowanie terenu prac i pozostawienie go w stanie nadającym się do użyt-

kowania. 
 

§ 5 
1. Osobą odpowiedzialną i upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest Pan 

Eugeniusz Woźniak, tel. 91-321-21-40, e-mail: e.wozniak@zegluga.swi.pl. 
2. Osobą odpowiedzialną i upoważnionymi do kontaktu z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest 

…………, tel. ……………….., e-mail: ……………………………….. 
 

§ 6 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca lub podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
usługi lub roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
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2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być 
dłuższy niż 25 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. Zamawiający, w terminie 2 dni roboczych od dnia przedłożenia mu projektu umowy, o którym mowa w ust. 1, 
zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub 
roboty budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w zaproszeniu; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są usługi lub roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca lub podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi i roboty budowlane, w terminie 4 dni od 
dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 2 dni roboczych od dnia przedłożenia mu umowy, o której mowa  
w ust. 5, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub roboty 
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
usługi i roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca lub podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,  
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 2 % wartości umowy brutto wskazanej  
w § 5 ust. 1.  

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 
2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej wskazanej w § 10 ust. 1 pkt 8. 

10. Przepisy ust. 1 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian ww. umowy o podwykonawstwo. 
 

§ 7 
1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są usługi lub roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę zamówienia na usługi lub roboty budowlane. 

2. Zapłata, o której mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy. 

3. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy w terminie 4 
dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu stosownego zawiadomienia, zgłoszenie pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o których mowa w ust. 1.  

4. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 3 i w terminie tam wskazanym, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty,  



2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy  
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy,  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłat; w takim wypadku zapłata następuje w terminie 21 dni od wykazania 
zasadności zapłaty. 

5. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający 
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 
§ 8  

Odbiór Robót 
1. Przedmiotem odbioru są prace stanowiące przedmiot umowy. 
2. Zamawiający nie dopuszcza dokonywanie odbiorów częściowo wykonanych prac. 
3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie przedstawicielom Zamawiającego 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a także w szczególno-
ści atestów, deklaracji zgodności lub certyfikatów użytych materiałów. 

4. Wykonawca do zgłoszenia do odbioru ma obowiązek przedłożyć dokumentację powykonawczą. Wyko-
nawca przygotuje dokumentację powykonawczą wykonanych prac według wytycznych przedstawionych po-
niżej: 

1) spis treści, 
2) komplet deklaracji zgodności, norm, atestów, DTR, gwarancji i dokumentów na użyte materiały; 
3) uzgodnioną z TDT dokumentację technologii naprawy - 1 kpl., 

5. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania czynności odbiorowych w terminie do 4 dni roboczych licząc 
od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

6. Dokładny termin rozpoczęcia prac odbiorowych określa Zamawiający. Zamawiający przekazuje tę informa-
cję wszystkim uczestnikom odbioru. 

7. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć posiadający odpowiednie pełnomocnictwa przedstawiciele: 
1) Wykonawcy i podwykonawców, 
2) Zamawiającego. 

8. Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru, a także terminy wyznaczone Wykonawcy przez Zamawiającego na usunięcie stwierdzonych uste-
rek i wad. 

9. Jeżeli czynności odbiorowe ujawnią, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru  
z powodu nie zakończenia robót, Zamawiający może odmówić odbioru. 

10. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym rozpoczyna bieg 
okres rękojmi i gwarancji. 

 
§ 9. GWARANCJA 

1. Na prace objęte niniejszą umową Wykonawca udziela Zamawiającemu .... m-cy gwarancji oraz ………. m-
cy gwarancji na użyte materiały.  

2. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancyjnym niesprawności przedmiotu zamówienia, Wykonawca 
zobowiązany jest do wymiany lub naprawy niesprawnego elementu w terminie nie dłuższym niż 4 dni 
roboczych od zgłoszenia lub uzgodnionym z Zamawiającym. 

3. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków gwarancyjnych w terminie określonym w ust. 2, 
Zamawiający może dokonać wymiany lub wykonać naprawę we własnym zakresie, a Wykonawca zostanie 
obciążony kosztami jej wykonania, na co niniejszym wyraża zgodę.  

4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne nie jest wyłączona.  
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§ 10 Kary i Odszkodowania 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną z tytułu: 

1) zwłoki w wykonaniu prac objętych umową – w wysokości 0,8 % wynagrodzenia netto, o którym mowa  
w § 3 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, 

2) zwłoki w usuwaniu usterek stwierdzonych podczas odbioru prac - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto 
ustalonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego Wyko-
nawcy przez Zamawiającego; 

3) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto,  
o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, 

4) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca 
 - w wysokości 25 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 3 ust. 1, 

5) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom - w wysokości 2 % 
wynagrodzenia netto ustalonego w § 3 ust. 1, 

6) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub 
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 2 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 3 ust. 1, 

7) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - 
w wysokości 3 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 3 ust. 1, 

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wbrew wezwaniu Zamawiającego, 
 o którym mowa w § 6 ust. 9 - w wysokości 1 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 3 ust. 1. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na naliczanie i potrącanie przez Zamawiającego kar umownych, 
 o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 2 i 4 - 8, z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 

3. Zamawiający o fakcie naliczenia kary i jego przyczynach będzie informować Wykonawcę w formie pisemnej 
w notach księgowych. 

4. Jeżeli szkoda wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższy wysokość za-
strzeżonych kar umownych, Zamawiającemu przysługiwać będzie odszkodowanie uzupełniające na zasa-
dach ogólnych. 

 
§ 11. Odstąpienia od umowy 

1. W razie zaistnienia szczególnych okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży  
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, po uprzed-
nim określeniu stanu zaawansowania prac przez komisję złożoną z przedstawicieli stron. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, o której 
mowa w pkt. 4 bez prawa dochodzenia od Zamawiającego jakiejkolwiek innej odpowiedzialności odszkodo-
wawczej zrzekając się wszelkich pozostałych roszczeń. 

2. Podstawą do określenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie stan zaawansowania prac określo-
nych przez komisję złożoną z przedstawicieli stron oraz udokumentowane koszty poniesione przez Wyko-
nawcę, a zaangażowane w celu należytego wykonania umowy. 

3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 
4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od całości lub części umowy, o którym mowa w ust. 1  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca może żądać od Zamawiającego zwrotu wyna-
grodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy, poniesionych kosztów dostaw i usług przeznaczo-
nych na realizację umowy pod warunkiem, że Wykonawca wykaże w terminie 4 dni od dnia złożenia oświad-
czenia, o którym mowa w ust. 3, że poniósł je lub zakupił przed otrzymaniem oświadczenia Zamawiającego  
i były one dedykowane do wykonania umowy lub jej części. 

5. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego prze-



kraczającego 3 dni kalendarzowych licząc od terminu, określonego w § 2 niniejszej umowy, Zamawiającemu 
przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych przewidzianych w § 10 
ust. 1 niniejszej umowy. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu powinno może być złożone w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia uzasad-
niającego odstąpienie. 

 
§ 12. Zmiany istotnych postanowień Umowy 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podsta-
wie, której dokonano wyboru Wykonawcy: 
1) w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy - w przypadku konieczności przedłużenia przedmio-

towego terminu ze względu na: 
a przekroczenie określonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji wymaganych 

do wykonania przedmiotu umowy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp. z przyczyn niezawinio-
nych przez Wykonawcę, 

b zmiany w trakcie wykonywania przedmiotu umowy przepisów, norm lub normatywów mających za-
stosowanie do przedmiotu umowy lub w przypadku otrzymania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opi-
nii, itp., które skutkują koniecznością dokonania zmian założeń projektowych określonych w opisie 
przedmiotu umowy, 

c wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze nieza-
leżnym od obu stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie 
można było uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności 
(np. pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki 
terrorystyczne, działania wojenne), 

przy czym przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy lub jego części może nastąpić o czas 
niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie mniej jednak niż  
o okres trwania okoliczności, o których mowa w lit. a), b) lub c), 

2) w zakresie zmiany wynagrodzenia - w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT (wynagrodze-
nie Wykonawcy określone w umowie zostanie zmienione z uwzględnieniem nowej stawki podatku VAT). 

2. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaist-
nienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wy-
rażony na piśmie. 

 
§ 13 

1. Wykonawca wraz z odbiorem uzgodnionej z TDT dokumentacji w zakresie technologii naprawy przeniesie na 
Zamawiającego na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczone-
go w czasie korzystania i rozporządzania przedmiotową umową w kraju i za granicą oraz udziela Zamawia-
jącemu wyłączne prawa na wykonanie autorskich praw zależnych. 

2. Przeniesienie na Zamawiającego całości praw autorskich majątkowych do dokumentacji, opracowań, dzieł - 
stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, obejmuje w szczególności: 
1) prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej części, 
2) prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do dokumentacji  

w całości lub części na rzecz dowolnych podmiotów, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa 
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1231), w tym: 

a. w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji – zwielokrotnianie dowolną techniką  
i utrwalanie dzieła zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w tym techniką drukarską, re-
prograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym m.in. poprzez dyskietki, płyty 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgobthaztk
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgobthaztk
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CD/DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektro-
niczne, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, 

b. udzielanie licencji na wykorzystanie, 
c. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) – wprowadzenie do ob-

rotu, użyczenie lub najem/dzierżawa oryginału lub nośników, darowizna, 
d. w zakresie rozpowszechniania utworu (dokumentacji) w sposób inny niż określony w pkt 2) – wy-

stawianie, wyświetlanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie utworu (dokumentacji)  
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 
wprowadzanie do sieci Internet, 

3) zgodę Wykonawcy na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych stanowiących opracowanie 
dokumentacji, stworzonych przez Wykonawcę, na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eks-
ploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz wymie-
nionych w pkt b powyżej, 

4) prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi stanowiącymi opracowanie do-
kumentacji, stworzonymi przez Wykonawcę lub przez inne podmioty, na zlecenie Zamawiającego, na 
wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach po-
krewnych oraz wymienionych w pkt b) i c) powyżej. 

3. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, które powstaną w ramach realiza-
cji niniejszej umowy oraz własność nośników, na których te utwory się znajdują w ramach wynagrodzenia 
określonego w § 3 niniejszej umowy. 

4. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Za-
mawiającego, z tytułu autorskich praw osobistych lub majątkowych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty 
 i straty poniesione przez Zamawiającego, w związku z pojawieniem się takich roszczeń.  

5. Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą przekazania utworu  
 

§ 14 
1. Wszelkie dopuszczalne zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nie-

ważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny. 
3. Spory powstałe w związku z przedmiotową umową strony poddają pod rozstrzygnięcie sądów miejscowo 

właściwych dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 15 
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
2. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Nr 1 – zaproszenie do składania ofert,  
2) Nr 2 - oferta Wykonawcy z dnia ……… r. 

ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 
 


