
 

     ZAŁĄCZNIK NR 1 
DO SWZ 

FORMULARZ OFERTY 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 
na: „Wykonywanie drobnych napraw umocnienia dna przez okres 2 lat w 

Porcie Gdynia” 

 
 

dnia……………….. 
 

……………………………….. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy/Wykonawców) 
 
 
*Dane dotyczące Wykonawcy/Wykonawców: 
Nazwa: 
................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

Siedziba: ...................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu /fax:..................................................................................... 

NIP:.........................................................................REGON:.......................................................  

Strona www ...................................................... e-mail ....................................................... 

Adres do korespondencji (należy wypełnić jeżeli korespondencja ma być przekazywana na 
adres inny niż siedziba Wykonawcy):........................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
Oświadczamy, że przekazana przez Zamawiającego na podany wyżej adres korespondencja 
będzie dostarczona Wykonawcy skutecznie. 
* Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w danych dotyczących 
Wykonawcy należy wpisać wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie. 
 
 
Zamawiający: 
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. 
ul. Rotterdamska 9 
81-337 Gdynia 
 
 
 

OFERTA 
 

Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonywanie drobnych napraw umocnienia dna przez 
okres 2 lat w Porcie Gdynia”, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia: 



 

1. Oferujemy ryczałtowe ceny jednostkowe netto i brutto za wykonywanie przedmiotu 
zamówienia w podziale na poszczególne elementy:  

Lp. Element Ryczałtowa cena 
jednostkowa netto 

Ryczałtowa cena 
jednostkowa brutto 

1 Wydobycie worka zł/szt. zł/szt. 
2 Włożenie worka zł/szt. zł/szt. 
3 Dostawa nowego worka o wymiarach 

mniejszych niż 2 m x 1,5 m x 0,45 m 
zł/szt. zł/szt. 

4 Dostawa nowego worka o wymiarach 
2m x 1,5 m x 0,45m ÷ 0,6 m 

zł/szt. zł/szt. 

5 Napełnienie worka (worek 
Zamawiającego) o wym. 2m x 1,5 m x 
0,5 m 

zł/szt. zł/szt. 

6 Przełożenie worków przemieszczonych 
pod wodą 

zł/szt. zł/szt. 

7 Podczyszczenie dna w miejscu ułożenia 
worka 

zł/szt. zł/szt. 

8 Utylizacja worka zł/szt. zł/szt. 
9 Wykonanie podsypki zł/m3 zł/m3 
10 Ułożenie warstwy geowłókniny zł/m2 zł/m2 
11 Wypełnienie gabionu zł/m3 zł/m3 
12 Naprawa zamknięcia (wieka) gabionu  zł/m2 zł/m2 
13 Wydobycie gabionu zł/m3 zł/m3 
14 Włożenie gabionu, w tym: 

wypełnienie 
siatka 

zł/m3 

zł/m3 

zł/m2 

zł/m3 

zł/m3 

zł/m2 
15 Przełożenie gabionów 

przemieszczonych pod wodą 
zł/szt zł/szt 

16 Obcięcie wystającej geowłókniny zł/mb zł/mb 
17 Uzupełnienie ubytków korka 

betonowego wraz z 
zagospodarowaniem odpadów po 
uszkodzonym korku 

zł/m3 zł/m3 

2. Jednostkowe ceny pracy sprzętu używanego do robót hydrotechnicznych: 

Lp. Sprzęt 
Ryczałtowa cena 
jednostkowa netto 

Ryczałtowa cena 
jednostkowa brutto 

1 Holownik zł/h zł/h 
2 Ponton zł/h zł/h 
3 Łódź robocza zł/h zł/h 
4 Baza nurkowa zł/h zł/h 
5 Dźwig pływający 

do 15 ton 
zł/h zł/h 

6 Hydromonitor zł/h zł/h 
3. Parametry cenotwórcze przyjęte do wyceny robót są następujące:  

1) roboczogodzina ( R-g)                               -    ................. zł/godz.; 
2) koszty pośrednie ( Kp; do R  i S)              -    .................. %; 



3) zysk (do R, S, Kp)                                     -    .................. %; 
4) koszty zakupu (Kz do M)                          -    .................. %; 

Wyrażamy zgodę na stosowanie tych parametrów do wyceny ewentualnych robót dodatkowych 
lub zamiennych. 
4. Oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się z treścią SWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń, uzyskaliśmy od 
Zamawiającego wszystkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty; 

2) akceptujemy w pełni, bez zastrzeżeń czy ograniczeń, wyjaśnienia do SWZ oraz 
modyfikacje tej SWZ (w przypadku wyjaśnień lub modyfikacji SWZ przez 
Zamawiającego); 

3) upewniliśmy się co do prawidłowości i kompletności naszej oferty i ceny. Ryczałtowe 
ceny jednostkowe brutto, o których mowa powyżej, pokrywają wszystkie nasze 
zobowiązania wynikające z zamówienia, a także wszystkie koszty, które mogą być 
konieczne dla właściwego wykonania przedmiotu zamówienia; 

4) spełniamy określone w rozdz. VI SWZ warunki udziału w postępowaniu; 
5) wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 SWZ został przez nas zaakceptowany  

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

6) zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminach wskazanych w SWZ; 
7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ; 
8) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1

  
(1 - -rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)   
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  
w niniejszym postępowaniu; 

9) roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać samodzielnie/zamierzamy wykonać 
za pomocą podwykonawców (niepotrzebne skreślić), którzy w ramach niniejszego 
zamówienia wykonają następujący zakres robót: 
a) nazwa i adres (siedziba) podwykonawcy …………………………………………… 
b) zakres robót ………………………………………………………………………… 

10) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  
§ 23 pkt 3 Regulaminu  

5. Oświadczenia Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu:  
Oświadczamy, że spełniamy wymagane przez Zamawiającego warunki udziału  
w postępowaniu:  

1) w zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: 
a) samodzielnie; 
b) polegamy na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów niezależnie 

od charakteru prawnego łączących nas z nimi stosunków i będziemy korzystać z 
w/w zasobu na etapie realizacji zamówienia * 

* - niepotrzebne skreślić 
Nazwa i siedziba podmiotu/podmiotów, na którego/których zasobach Wykonawca 
polega: 
……………………………………………………………………………………….. 

2) w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej: 
a) samodzielnie; 
b) polegamy na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie 

od charakteru prawnego łączących nas z nimi stosunków.* 

* - niepotrzebne skreślić 



Nazwa i siedziba podmiotu/podmiotów, na którego/których zdolności finansowej  
i ekonomicznej polega Wykonawca: 

………………………………………………………………………………………… 

 
6. Informujemy, że jesteśmy (należy właściwe zaznaczyć poprzez postawienie znaku „x”): 
☐mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 000 000 euro); 
☐małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób  

i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 000 000 euro); 
☐średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem 

ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny 
obrót nie przekracza 50 000 000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 000 
000 euro); 

☐żadne z powyższych. 

7. Oferta przetargowa zawiera ........ ponumerowanych stron. 
8. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

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

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

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

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

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

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

.............................................................. 
Podpis osób uprawnionych do składania 

świadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
oraz pieczątka / pieczątki 

 
  



 
ZAŁĄCZNIK 
NR 2 do SWZ 

 

Wykaz robót  wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  

przed upływem terminu składania ofert 

 
 

………………., dnia ……………. 
 
……………………………………. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa ..................................................... 
Adres  ..................................................... 
Nr telefonu/ fax....................................... 
 

Lp. 
Miejsce 

wykonania  

Szczegółowy zakres 
i rodzaj robót 
(określenie 

głębokości akwenu 
morskiego, na 

którym roboty były 
wykonywane) 

Wartość 
wykonanych 

robót 

Termin realizacji 
(data rozpoczęcia 

i zakończenia 
prac) 

Nazwa Inwestora/ 
Zamawiającego 

(adres) 

 
1 

  
 

  

 
2 

  
 

  

 
3 

  
 

  

 
 
 

.............................................................................................. 
(Wykonawca lub umocowany przedstawiciel, w przypadku 

Wykonawców występujących wspólnie: Pełnomocnik; 
pieczęć imienna wraz z podpisem lub czytelny podpis) 

 



 

 
 

ZAŁĄCZNIK 
NR 3 do SWZ 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE  

 

 
………………., dnia ……………. 

 
…………………………………….. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
 

Zamówienie wykonam/y za pomocą osób wymienionych w poniższej tabeli. 
 

Lp. 
Osoby, które będą wykonywać przedmiot 

zamówienia 
Imię, Nazwisko 

Posiadane 
kwalifikacje/uprawnienia/wykształcenie 

(wyszczególnić oraz podać numer 
dokumentu potwierdzającego posiadanie 

uprawnień) 

Zakres i 
specjalność 
uprawnień 

potwierdzające 
spełnianie 
warunku, 

określonego w 
Rozdz. VI, ust. 
2, pkt. 3 lit. B 

SWZ  
 

1. 

 
 
………………………………………….. 
 

  

2.  

 
 
………………………………………….. 
 

  

3. 
 
………………………………………….. 
 

  

4.  
 
………………………………………….. 
 

  

 
 
 

……………………………………………………………………. 
(Wykonawca lub umocowany przedstawiciel, przedstawiciele, 

w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, Pełnomocnik 
pieczęć imienna wraz z podpisem lub czytelny podpis) 

  



 

ZAŁĄCZNIK NR 4  
do SWZ 

 
WZÓR UMOWY  

 
UMOWA Nr ........................ 

zawarta w dniu ......................... w Gdyni pomiędzy: 
Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9 wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000082699, posiadającą 
numer NIP 958 - 13 - 23 - 524, kapitał zakładowy 112 285 300 PLN; kapitał wpłacony 112 285 
300 PLN, reprezentowaną przez: 
1. ………………………………………………………, 
2. ………………………………………………………., 
zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM” 
a 
…................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez : 
…................................................................................................................................................... 
zwanym w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”  
 

§ 1 
POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego, Zamawiający wybrał ofertę z dnia ……………, złożoną przez firmę 
………………………, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
 

§ 2 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez okres 2 lat w Porcie Gdynia drobnych 
napraw umocnienia dna,  które będą zlecane Wykonawcy przez Zamawiającego w okresie 
obowiązywania umowy. 

2. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający przewiduje udzielanie zleceń Wykonawcy w 
niżej wymienionym zakresie rzeczowym obejmującym: 
1) wydobycie worka; 
2) włożenie worka; 
3) dostawę nowego worka o wymiarach mniejszych niż 2 m x 1,5 m x 0,45 m; 
4) dostawę nowego worka o wymiarach 2 m x 1,5 m x 0,45 m ÷ 0,6 m; 
5) napełnienie worka (worek Zamawiającego) o wym. 2m x 1,5 m x 0,5 m; 
6) przełożenie worków przemieszczonych pod wodą; 
7) podczyszczenie dna w miejscu ułożenia worka; 
8) utylizację worka; 
9) wykonanie podsypki; 
10) ułożenie warstwy geowłókniny; 
11) wypełnienie gabionu; 
12) naprawę zamknięcia (wieka) gabionu; 
13) wydobycie gabionu; 
14) włożenie gabionu (w tym: wypełnienie, siatka) 
15) przełożenie gabionów przemieszczonych pod wodą 



 

16) obcięcie wystającej geowłókniny 
17) uzupełnienie ubytków korka betonowego wraz z zagospodarowaniem odpadów po 

uszkodzonym korku. 
3. SWZ wraz z pytaniami Wykonawców i odpowiedziami Zamawiającego stanowiącymi 

załącznik nr 2 do umowy, są integralną częścią umowy. 
 

§ 3 
TERMINY REALIZACJI UMOWY  

1. Wykonywanie robót objętych przedmiotem umowy w oparciu o zlecenia udzielane 
Wykonawcy odbywać się będzie sukcesywnie, w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego, 
od dnia zawarcia niniejszej umowy przez okres 2 lat. 

2. Każdorazowe przystąpienie do wykonywania robót w ramach zlecenia bieżącego będzie 
następować na podstawie pisemnego zlecenia wystawionego przez Zamawiającego,  
w którym zostaną określone: zakres robót, termin wykonania oraz wstępne wynagrodzenie.  
Wykonawca przystąpi do wykonywania robót w ciągu 7 dni od daty otrzymania zlecenia. 

3. Realizacja zleceń będzie się odbywać w terminach: 
1) wydobycie do 5 (słownie: pięciu) sztuk worków/gabionów – 1 (słownie: jeden) dzień 

roboczy; 
2) ułożenie do 3 (słownie: trzech) sztuk worków/gabionów – 1 (słownie: jeden) dzień 

roboczy; 
3) uzupełnienie do 1 (słownie: jednego) m3 korka betonowego – 2 (słownie: dwa) dni 

robocze; 
4) sporządzenie dokumentacji powykonawczej – 3 (słownie: trzy) dni robocze. 

4. Dniem roboczym w rozumieniu niniejszej umowy jest dzień od poniedziałku do piątku,  
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 4 
PRZESUNIĘCIE TERMINU WYKONANIA ROBÓT 

1. Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu wykonania robót określonego każdorazowo 
w zleceniu, o którym mowa w § 3 ust. 2. umowy, o łączny czas przestojów wyłącznie  
w przypadku wystąpienia okoliczności, za które w zgodnej ocenie Stron umowy 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a do których zalicza się brak dostępu do rejonu 
wykonywania robót oraz niekorzystne warunki pogodowe. Zdarzenie takie  
i rzeczywisty czas przestoju Wykonawca każdorazowo potwierdzi u Zamawiającego. 
Termin liczy się biorąc pod uwagę dni robocze z wyłączeniem przestojów pogodowych  
i eksploatacyjnych.  

2. Zmiana terminu wykonania robót nie może przekroczyć czasu trwania okoliczności,  
o których mowa w ust. 1 oraz czasu niezbędnego do usunięcia skutków takich okoliczności. 

3. Zgoda Zamawiającego na zmianę terminu wykonania robót nie może stanowić podstawy 
do żądania zmiany wynagrodzenia za wykonanie robót, stanowiących przedmiot niniejszej 
umowy. 

§ 5 
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) wyznaczenia i wskazania Wykonawcy podczas przekazania terenu wykonywania robót 

miejsca cumowania sprzętu pływającego (w przypadku niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, zajętości akwenu); 

2) odbioru prac w ramach poszczególnych zleceń stanowiących przedmiot umowy; 
3) zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszej umowie. 



 

 

§ 6 
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  
z niniejszą umową, SWZ, materiałami przetargowymi, wiedzą techniczną, Polskimi 
Normami oraz odpowiednimi obowiązującymi przepisami, w tym przepisami bhp i ppoż., 
przepisami portowymi (Zarządzenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni nr 9 z dnia 16 
lipca 2018 r. PRZEPISY PORTOWE – Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Poz. 2832 – dostępne 
na str. internetowej pod adresem: www.umgdy.gov.pl) jak również bieżącymi zaleceniami 
i wytycznymi Zamawiającego.  

2. Wykonawca własnym kosztem i staraniem zapewni w pełni wykwalifikowaną, posiadającą 
odpowiednie uprawnienia kadrę do kierowania i wykonywania robót oraz odpowiedni 
sprzęt. Prace podwodne musza być wykonane zgodnie z ustawą z dnia 17 października 2003 
r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz.U.2021.612.). 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonywanie robót, zapewnienie 
warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz za metody organizacyjno-techniczne 
stosowane podczas wykonywania umowy. 

4. Wykonawca winien posiadać przed rozpoczęciem robót w ramach poszczególnych zleceń 
aktualne zezwolenie Urzędu Morskiego w Gdyni na wykonywanie prac podwodnych. 

5. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych. 
6. Materiały przewidziane do użycia w ramach niniejszej umowy powinny być nowe  

i nabywane w celu realizacji niniejszej umowy. Jakość materiałów powinna być 
udokumentowana atestami i opiniami zezwalającymi na ich użycie zgodnie z odpowiednimi 
przepisami Prawa budowlanego, takimi jak m.in. certyfikaty na znak jakości CE lub B, 
alternatywne deklaracje zgodności z PN lub aprobaty techniczne, deklaracje właściwości 
użytkowych. Dokumenty potwierdzające powyższe, takie jak: certyfikaty, aprobaty, atesty, 
winny być przedstawione Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru 
końcowego robót oraz na każde żądanie nadzoru Zamawiającego, do momentu zakończenia 
czynności związanych z odbiorem końcowym robót. 

7. Zamawiający nie dopuszcza wbudowania materiałów używanych lub po regeneracji. 
8. Wykonawcy nie wolno przechowywać materiałów i sprzętu poza terenem wykonywania 

robót bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
9. Prowadzone podczas robót pomiary, badania oraz opracowanie dokumentacji 

powykonawczej, jak również wszelkie inne opracowania i materiały informacyjne będą 
zapewnione przez Wykonawcę na jego koszt. 

10. Zagospodarowanie terenu budowy, urządzenie zaplecza technicznego, zasilanie w energię 
elektryczną, wodę itp. Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt  
w uzgodnieniu z wyznaczonymi przez Zamawiającego pracownikami. 

11. Wykonawca zobowiązuje się wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679, z dnia 27.04.2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. 
U. UE.L z 2016r. Nr 119 str. 1) (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu realizacji umowy. 

 
§ 7 

POZOSTAŁE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na koszt własny:  

1) zapewnić w pełni wykwalifikowaną kadrę techniczną posiadająca odpowiednie 
wykształcenie i doświadczenie, a także odpowiedni sprzęt; 



 

2) zabezpieczyć mienie znajdujące się w rejonie wykonywania robót; 
3) przeszkolić wszystkie osoby wykonujące roboty w zakresie ogólnych zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.; 
4) zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia podczas wykonywania wszystkich 

czynności związanych z realizacją umowy;  
5) opracować po podpisaniu umowy i dostarczyć Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa  

i Ochrony Zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1126), w którym 
należy uwzględnić zagrożenie bezpieczeństwa dla wszystkich robót objętych umową. 
Konsekwencje opóźnienia realizacji robót z powyższego powodu obciążają 
Wykonawcę;  

6) w czasie realizacji robót dokonywać wszystkich niezbędnych sprawdzeń i pomiarów, 
które powinny być prowadzone zgodnie z właściwymi normami i procedurami; 

7) wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami 
prawa i wszystkimi postanowieniami umowy; 

8) uzyskać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia; 
9) przekazać Zamawiającemu atesty nurkowe lub dokumentację 

inwentaryzacyjną/powykonawczą wraz z atestem nurkowym oraz z dokumentami 
pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru,  
w formie papierowej w 3 (trzech) egzemplarzach oraz w formie elektronicznej;  

10) wszelkie inne działania mające na celu właściwą organizację rejonu wykonywania 
przeglądów i wykonywanych prac, zgodną z potrzebami bezpieczeństwa i higieny pracy 
organizację prac, w szczególności zgodną z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 6 lipca 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
w portach morskich i śródlądowych (Dz.U. z 1993 Nr. 73, poz. 346), a także z 
przepisami w zakresie ochrony środowiska. 

 
 

§ 8 
PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że spośród robót objętych umową niżej wymienione roboty 
zostaną: 
1) wykonane przez niego samodzielnie: …………………… 
2) wykonane za pomocą podwykonawców: 

a) szczegółowy przedmiot robót (…), 
b) podwykonawca (…), 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności innego niż wymieniony w ust. 1 pkt 2), lit. b) podwykonawcy wraz 
z podaniem informacji, o której mowa w ust. 1 pkt. 2) lit. a) niniejszego paragrafu. 

3. Jeśli Zamawiający w terminie 30 dni od daty doręczenia mu zgłoszenia, o którym mowa  
w ust. 2, nie złoży podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciwu w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności wobec wykonywania tych robót budowlanych przez danego 
podwykonawcę, to odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót, których szczegółowy 
przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu. 

4. W przypadku dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz  
w przypadku wskazania podwykonawców w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiającemu 
przysługuje prawo do uzyskania informacji o wynagrodzeniu jakie zostało przewidziane 
dla podwykonawcy za wykonanie przedmiotu robót. 



 

5. W przypadku o którym mowa w ust.3 niniejszego paragrafu, Zamawiający odpowiada 
solidarnie z Wykonawcą za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej 
w umowie między podwykonawcą a wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza 
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których 
szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia,  
o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu albo z niniejszej umowy. 

6. Przepisy ust. 2 - 5 stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności 
Zamawiającego, Wykonawcy i podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym 
podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy. 

7. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, jak za działania  
i zaniechania własne. 

§ 9 

UBEZPIECZENIE 
1. Wykonawca zobowiązany jest: 

1) posiadać polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej)  
z tytułu prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 
400 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zakres 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy powinien obejmować także 
odpowiedzialność cywilną za szkody:  

a) wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa; 
b) wyrządzone przez podwykonawców (w tym dalszych podwykonawców); 
c) wyrządzone w mieniu będącym przedmiotem czynności prac i usług; 
d) wyrządzone w środowisku naturalnym. 

2)  Udziały własne/franszyzy mogą zostać ustanowione na poziomie: 
a) dla szkód rzeczowych zgodnym z dobrymi praktykami rynkowymi, jednak nie 

mogą przekraczać 10.000 zł; 
b) dla szkód osobowych – zniesiony udział własny/franszyza. 

3) Ochroną ubezpieczeniową objęte będą szkody osobowe lub szkody rzeczowe powstałe 
w okresie ubezpieczenia, jeżeli zgłoszenie roszczenia z tego tytułu nastąpi przed 
upływem terminu przedawnienia. 

4) Polisa OC winna być zawarta na czas obejmujący co najmniej okres wykonywania 
umowy bądź odnawialna do tego okresu; 

5) W ciągu 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca złoży w pokoju nr110 w Dziale 
Budowli Hydrotechnicznych Zamawiającego: 
a) kserokopię polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt 1 niniejszego ustępu; 
b) ogólne warunki ubezpieczenia (OWU);  
c) kserokopię dowodu opłacenia składki;  

6) W przypadku, gdy okres ubezpieczenia jest krótszy niż termin wykonania umowy 
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, na co najmniej 14 dni przed końcem okresu 
ubezpieczenia, w Dziale Budowli Hydrotechnicznych Zamawiającego (pok. 110): 
a) kserokopie kolejnych odnowień polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,  
b) kserokopię dowodu opłacenia składki, 
c) ogólne warunki ubezpieczenia (w przypadku ich zmiany). 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących umowę wymóg posiadania 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będzie spełniony, gdy: 

a) Wykonawcy zawrą jedną ( wspólna) umowę ubezpieczenia na cały okres realizacji 
Umowy spełniająca wymogi określone w niniejszym paragrafie, przy czym będą 
występować  w niej w charakterze ubezpieczonych. Jednocześnie celem zawartej 
umowy ubezpieczenia będzie wyłącznie ochrona roszczeń związanych z realizacją 
Umowy, albo 



 

b) Każdy z Wykonawców zawrze umowę ubezpieczenia samodzielnie na cały okres 
realizacji Umowy spełniającą wymogi określone w niniejszym paragrafie. 

3. Żadne zmiany wyżej podanych warunków ubezpieczenia (z wyłączeniem OWU) nie mogą 
być dokonane bez zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu informacji o 
szkodowości za ostatnich 12 miesięcy na polisach OC. W przypadku konsumpcji sumy 
gwarancyjnej Wykonawca zobowiązany jest do ich uzupełnienia do wysokości wskazanych 
w ust. 1 niniejszego paragrafu. W przypadku braku uzupełnienia sumy gwarancyjnej 
Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić polisę OC dedykowaną wyłącznie tej 
Umowie. 

5. W przypadku niewywiązania się z obowiązków określonych w ust.1 niniejszego paragrafu, 
Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy, w tym odstąpienia ze skutkiem na 
przyszłość w terminie 30 dni od dnia, w którym Wykonawca zobowiązany był złożyć 
opłaconą polisę ubezpieczeniową lub jej kolejne odnowienia. 

6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Zamawiający wykonuje przez oświadczenie 
złożone Wykonawcy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. 

7. W przypadku, gdy prace będą wymagać użycia jednostek pływających, Wykonawca 
przedstawi ubezpieczenie OC armatora w związku z eksploatacją jednostek pływających, 
które będzie obejmować ochroną szkody wyrządzone innym jednostkom pływającym lub 
obiektom stałym i pływającym. 

 
 

§ 10 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

1. Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2020.797.) 
wytwórcą odpadów powstających w wyniku prowadzonych prac jest Wykonawca), który 
jest zobowiązany do ich zagospodarowania w sposób zgodny z prawem oraz dostarczenia 
dokumentów związanych z zagospodarowaniem odpadów Zamawiającemu w terminie co 
najmniej 3 (słownie: trzech) dni roboczych przed końcem miesiąca rozliczeniowego. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kopii wszelkich niezbędnych decyzji 
uprawniających jego jak i podwykonawców do zagospodarowania odpadów wytworzonych 
w ramach realizacji przedmiotu umowy, m.in: potwierdzenie nadania numeru w Rejestrze 
podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących 
odpadami, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 
2020.797), decyzji na przetwarzanie,. Dokumenty wskazane w zdaniu poprzedzającym 
winny być przekazane Zamawiającemu najpóźniej na 7 (słownie: siedem) dni przed 
rozpoczęciem robót przez dany podmiot, celem ich weryfikacji przez Zamawiającego. 

3. W przypadku rozlewu olejowego powstałego z winy Wykonawcy, zobowiązany jest on do 
jego usunięcia swoimi siłami, na koszt własny. W przypadku zaistnienia w/w sytuacji  
wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z dokumentem pn. ”PLAN 
ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ I ZANIECZYSZCZEŃ WÓD PORTOWYCH DLA 
ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.” dostępnym stronie internetowej 
Zamawiającego w zakładce ochrona środowiska. 

 
 
 
 
 
 

§ 11 



 

NADZÓR 
1. Nadzór nad wykonywaniem niniejszej umowy ze strony Zamawiającego pełnić będzie: 

……………………………………………………………………………………………… 
2. Przedstawicielem Wykonawcy we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem 

niniejszej umowy będzie …...……………………………………………………………….. 
3. Ewentualna zmiana osób pełniących funkcje, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego 

paragrafu nie powoduje zmiany niniejszej umowy. O zmianie ww. osób Strony będą 
informowały się pisemnie. 

 
§ 12 

WYNAGRODZENIE  
1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych zleceń objętych przedmiotem 

umowy zostanie określona w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys 
powykonawczy, uwzględniający zakres faktycznie wykonanych robót oraz ryczałtowe ceny 
jednostkowe netto podane w ofercie Wykonawcy z dnia ............................., stanowiącej 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Ryczałtowe ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 1. obejmują całkowite 
wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy, w tym również: 
1) koszt ewentualnych przestojów z powodu ruchu statków i eksploatacji akwenu  

i nabrzeża; 
2) koszt ewentualnych przestojów spowodowanych wystąpieniem warunków 

meteorologicznych uniemożliwiających wykonywanie prac; 
3) koszt zabezpieczenia, usunięcia i zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa w przypadku napotkania zanieczyszczeń ropopochodnych; 
4) koszt użycia sprzętu pływającego; 
5) koszt ewentualnych holowań; 
6) koszt prowadzonych podczas wykonywania prac pomiarów i badań; 
7) koszt dodatkowych robót wynikających z obowiązujących tolerancji pionowych  

i poziomych 
8) koszt wykonania atestu nurkowego potwierdzającego wykonanie prac zgodnie ze 

zleceniem oraz potwierdzającego czystość dna po zakończonych robotach, kalkulacji 
powykonawczej oraz zapisem w wersji cyfrowej 

9) koszt wykonania schematu i opisu dodatkowych uszkodzeń w przypadku ich 
stwierdzenia 

10) koszt mobilizacji i demobilizacji sprzętu 
11) koszt uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji 
12) koszt związany z uzyskaniem przepustek osobowych i materiałowych 
13) koszt podłączenie mediów (energia elektryczna, woda, telefon, inne) 
14) koszt postoju oznakowanego i dozorowanego sprzętu 
15) wszystkich innych zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót w trakcie 

normalnej eksploatacji portu. 
3. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, wynagrodzenie za te roboty wyliczone 

zostanie jako różnica między wartością tych robót a wartością robót niewykonanych. 
4. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, przed przystąpieniem do wykonywania 

robót lub w toku ich realizacji, większej ilości robót niż wykazanych w zleceniu, 
Wykonawca ma obowiązek zgłosić powyższy fakt Zamawiającemu przed rozpoczęciem 
robót, wraz ze schematem i opisem stwierdzenia dodatkowych uszkodzeń, w celu 
wykonania przez Zamawiającego dodatkowego przeglądu wykonanego przez niezależnego 
nurka i sporządzenia stosownego protokołu konieczności. 



 

5. Jeśli w toku realizacji przedmiotu umowy, wystąpi potwierdzona przez Zamawiającego 
konieczność wykonania robót dodatkowych wykraczających poza zakres określony w 
umowie, nieobjętych ryczałtowymi cenami jednostkowymi, to roboty te zostaną rozliczone 
kosztorysem powykonawczym sporządzonym, w oparciu o n/w parametry cenotwórcze, tj.: 
1) r/g                                      –  ....... zł 
2) Kp (do R+S)            –   ....... % 
3) Zysk do (R+S+Kp)             –   ....... % 
4) Kz                                    –   ....... % 
5) ceny sprzętu – wg oferty Wykonawcy z dnia ………………………………………. . 
6) ceny pozostałych materiałów i sprzętu nie wymienionego w ofercie Wykonawcy  

z dnia ………………………… – wg cen nie wyższych niż średnie ceny dla woj. 
pomorskiego publikowane przez Sekocenbud za kwartał, w którym wykonywane będą 
roboty lub wg załączonych faktur. 

6. Szacunkowa wartość rocznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy 
wynosi około  500 000,00  zł netto. 

7. Ryczałtowe ceny jednostkowe podane w ust. 1 niniejszego paragrafu obowiązują w całym 
okresie obowiązywania umowy. 

8. Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie za roboty niewykonane z jakichkolwiek 
przyczyn. Wyliczenie kwoty nienależnego wynagrodzenia nastąpi w oparciu o ryczałtowe 
ceny jednostkowe netto.  

9. Niniejsza umowa nie zobowiązuje Zamawiającego do udzielenia Wykonawcy 
jakiegokolwiek zamówienia. Nieudzielanie przez Zamawiającego w okresie 
obowiązywania umowy żadnych zleceń w zakresie wykonywania drobnych napraw 
umocnienia dna występujących w Porcie Gdynia, nie może stanowić podstawy do 
wystąpienia z roszczeniem wobec Zamawiającego z tytułu niewywiązania się z umowy. 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy 
wynikających z niniejszej umowy na inną osobę. 

 
 

§ 13 
ROZLICZENIE  

1. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy będzie następowało na podstawie 
wystawionych faktur po wykonaniu robót określonych każdorazowo w zleceniu. 

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru robót, stwierdzający 
wykonanie zlecenia zgodnie z jego treścią oraz zaakceptowany przez Zamawiającego 
kosztorys powykonawczy, sporządzony na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych 
robót (sprawdzonych przez niezależnego nurka oraz opcjonalnie poprzez wykonanie 
kontrolnego badania sonarowego z pomiarem głębokości: ręcznym lub w postaci sondażu 
urzędowego) oraz w oparciu o ryczałtowe ceny jednostkowe i czynniki cenotwórcze 
określone w ofercie Wykonawcy z dnia ………………………. stanowiącej załącznik 
numer 1 do niniejszej umowy..  

3. Prawidłowo wystawione faktury VAT będą płatne w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni 
od ich doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w jego fakturze. 

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Rozliczenie między stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich (PLN) bez względu na 

uwarunkowania Wykonawcy. 
 



 

6. Każda faktura, oprócz elementów wymaganych przepisami prawa polskiego musi zawierać 
obligatoryjnie nr umowy i nazwę zadania/budowy. Do każdej faktury muszą być dołączone 
dokumenty stanowiące podstawę jej wystawienia, wymagane zgodnie z warunkami 
umowy. 

7. Każda z faktur wystawionych przez Wykonawcę będzie zawierać zastrzeżenie, iż 
Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy 
wynikających z faktury na inną osobę, w myśl § 12 ust. 10 niniejszej umowy. 

Uwaga: W przypadku konieczności zatrudnienia przez Wykonawcę przy realizacji robót 
objętych umową Podwykonawców – co wymaga zgłoszenia przez Wykonawcę w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności – niniejszy paragraf zostanie rozszerzony o następujące 
zapisy: 
8. Jeżeli część lub całość robót stwierdzonych w protokole, o którym mowa w ust. 2, została 

wykonana przez podwykonawcę (podwykonawców), zakres tych robót podlega 
odnotowaniu w protokole, który wymaga w takiej sytuacji potwierdzenia przez danego 
podwykonawcę (podwykonawców). W protokole określone zostanie także wynagrodzenie 
należne podwykonawcy (podwykonawcom) za wykonane roboty w wysokości nie większej 
niż określone w § 8, ust. 1, pkt. 2) lit. a) – b) lub zgłoszeniu, o którym mowa  
w § 8 ust. 2 niniejszej umowy. Tak sporządzony protokół stanowi dla podwykonawcy 
podstawę do wystawienia Wykonawcy faktury VAT. 

9. Wykonawca wystawia Zamawiającemu faktury VAT oddzielnie na roboty wykonane przez 
niego bezpośrednio i oddzielnie na roboty wykonane przez podwykonawcę 
(podwykonawców). 

10. Faktury Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawcę, będą płatne przez 
Zamawiającego bezpośrednio na rachunek bankowy podwykonawcy, wskazany na 
kserokopii jego faktury, w kwocie netto. Kserokopię wyciągu bankowego Zamawiający 
przesyła Wykonawcy.  

11. Zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wygasa w zakresie, 
w jakim Zamawiający dokonał zapłaty na rzecz podwykonawcy. 

 
§ 14 

ODBIÓR PRAC 
1. Każdorazowo gotowość do odbioru końcowego prac wykonanych na podstawie 

udzielonych zleceń, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na podstawie pisemnego 
oświadczenia kierownika prac, niezwłocznie po całkowitym wykonaniu wszystkich prac 
składających się na przedmiot zamówienia oraz innych czynności przewidzianych 
odpowiednimi obowiązującymi przepisami. 

2. Razem ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego prac Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu: 

1) dokumentację powykonawczą, tj. atest nurkowy na obszarze wykonywanych robót, 
stwierdzający wykonanie prac zgodnie ze zleceniem, atest czystości dna po 
zakończonych robotach oraz kalkulację powykonawczą, sporządzoną w formie 
papierowej w 3 (słownie: trzech) egzemplarzach oraz w formie elektronicznej; 

2) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 
Wykonawcę sprawdzeń, badań, ekspertyz i pomiarów.  

3. Przekazanie dokumentów wskazanych w ust. 2 powyżej, potwierdza datę ich przekazania 
Zamawiającemu, a nie stanowi potwierdzenia przyjęcia prac bez zastrzeżeń. 

4. Zamawiający niezwłocznie ustosunkuje się do zgłoszenia gotowości do odbioru i/lub 
przystąpi do czynności odbiorowych. 

5. Za datę zakończenia zlecenia przyjmuje się datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 
do odbioru końcowego, w wyniku którego prace zostaną odebrane. 



 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający odmówi odbioru do czasu 
usunięcia wad, w takim wypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni 
termin do usunięcia wad; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a Zamawiający mimo ich istnienia uzna, że 
przedmiot umowy zlecenia nadaje się do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem, 
może obniżyć wynagrodzenie, w takim stosunku w jakim wartość robót 
wykonanych wadliwie pozostaje do wartości robót bez wad; 

3) jeżeli wady uniemożliwiają lub ograniczają użytkowanie przedmiotu umowy 
zlecenia zgodnie z jego przeznaczeniem, lub stanowią zagrożenie, Zamawiający 
może odstąpić od umowy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru na swój 
koszt. 

8. Odbiór końcowy prac następuje na podstawie podpisanego przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu końcowego odbioru prac 
stanowiących przedmiot zlecenia. 

9. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego prac nie wpływa na ewentualne 
roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi, gwarancji i prawo dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych. 

 

§ 15 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON – KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wypadku: 
1) opóźnienia w wykonaniu określonego zlecenia w wysokości 0,3% wynagrodzenia 

brutto określonego każdorazowo w zleceniu, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do 
terminu wyznaczonego w zleceniu, nie więcej jednak niż 50%; 

2) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 
rękojmi za wady w wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego 
każdorazowo w zleceniu, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad; 

3) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które Zamawiający 
nie odpowiada, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wypłaconego do dnia 
odstąpienia od umowy; 

4) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wypłaconego do dnia 
odstąpienia od umowy. 

2. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, ani  
z żadnych innych zobowiązań umownych, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt. 3) i 4). 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust.1 
niniejszego paragrafu z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża 
zgodę, o ile nie dokona zapłaty kary w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty 
wystawienia noty obciążającej wystawionej z tytułu jej naliczenia 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych w umowie kar umownych na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy wysokość 
szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

5. Strony ustalają, że wysokość kar umownych w trakcie trwania umowy nie przekroczy 
wartości 200 000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). 

 



 

§ 16 
RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI  

1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji jakości na 
każde wykonane roboty w ramach umowy oraz użyte do ich wykonania materiały  
i zamontowane urządzenia, zwanej dalej „gwarancją” oraz niezależnie od udzielonej 
gwarancji,  ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, zwanej dalej „rękojmią”  
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  

2. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza 
umowa 

3. Okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu 
odbioru robót.  

4. Z tytułu gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady/usterki 
obiektu/robót i użytych materiałów, w szczególności zmniejszające wartość użytkową, 
techniczną lub estetyczną. 

5. W okresie ważności gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 
wad/usterek ujawnionych po odbiorze. Usuwanie wad/usterek będzie następować poprzez 
naprawę (w szczególności poprawienie wadliwie wykonanych robót) lub wymianę  
(w szczególności wymianę użytych wadliwych materiałów), w zależności od decyzji 
Zamawiającego, usprawiedliwionej charakterem wady/usterki:  
1) Wykonawca jest zobowiązany podjąć czynności w celu usunięcia zgłoszonej wady i/lub 

usterki najpóźniej w następnym dniu roboczym następującym po dniu, w którym 
Zamawiający zgłosił wadę i/lub usterkę;  

2) Wykonawca zobowiązany jest, w terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego, do 
niezwłocznego usunięcia wszelkich wad i/lub usterek, za które odpowiada z tytułu 
rękojmi lub gwarancji, zawiadamiając Zamawiającego o terminie ich usunięcia. W 
wypadku niewykonania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do usunięcia wady; 

3) przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad, Strony zobowiązane są 
uwzględnić: charakter wady, jej wpływ na funkcjonowanie obiektu i zawodowy 
charakter działalności prowadzonej przez Wykonawcę; 

4) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako 
wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie; 

5) w wypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia przez Wykonawcę  
w wyznaczonym terminie wad i/lub usterek, Zamawiający może zlecić usunięcie wad 
i/lub usterek osobie trzeciej, obciążając Wykonawcę wszelkimi związanymi z tym 
usunięciem kosztami i zachowując prawo do żądania zastrzeżonych w umowie kar 
umownych i odszkodowań. 

6. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić 
Wykonawcę na piśmie. 

7. Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu rękojmi lub gwarancji, jeżeli 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem tych okresów. 

8. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału  
w przeprowadzanych przez Zamawiającego  przeglądach oraz do usunięcia stwierdzonych 
w trakcie tych przeglądów wad i usterek. 

9. W okresie gwarancji/rękojmi Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego 
w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni - licząc od daty wystąpienia powyższych zdarzeń - o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy; 
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 



 

3) ogłoszeniu upadłości; 
4) zbyciu przedsiębiorstwa; 
5) zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa 

 
 
 

§ 17 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w każdym czasie jej 
realizacji za zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie za prace wykonane do chwili 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w tym do odstąpienia ze skutkiem na 
przyszłość, z zachowaniem prawa do odszkodowań i kar umownych określonych niniejszą 
umową, jeżeli: 
1) Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje 

którekolwiek ze zobowiązań umownych; uprawnienie do odstąpienia od umowy 
Zamawiający może wykonać w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od powzięcia 
wiadomości o okolicznościach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

2) Wykonawca opóźniać się będzie z wykonaniem przedmiotu umowy o więcej niż 14 dni 
w stosunku do terminów określonych każdorazowo w zleceniu; uprawnienie do 
odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonać w terminie 30 (słownie: 
trzydziestu) dni od upływu okresu opóźnienia wskazanego w zdaniu poprzedzającym; 

3) Wykonawca osiągnie limit kar umownych wskazanych w § 15 ust. 5 umowy; 
uprawnienie do odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonać w terminie 30 
(słownie: trzydziestu) dni od osiągnięcia limitu przez Wykonawcę. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  
i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) natychmiastowego wstrzymania prac; 
2) zabezpieczenia przerwanych prac na koszt Wykonawcy; 
3) sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji prac w toku, wg 

stanu na dzień odstąpienia, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od umowy. 
4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do dokonania odbioru prac 

przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane zgodnie  
z umową do dnia odstąpienia. 

5. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nie umniejsza innych praw Zamawiającego 
według Umowy lub z innego tytułu. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od każdorazowego zlecenia w każdym 
czasie jego realizacji za zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie za prace wykonane 
do chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od danego zlecenia, z zachowaniem prawa 
do odszkodowań i kar umownych określonych niniejszą umową, jeżeli Wykonawca 
opóźniać się będzie z wykonaniem przedmiotu zlecenia o więcej niż 14 dni w stosunku do 
terminów określonych każdorazowo w zleceniu.  Uprawnienie do odstąpienia od zlecenia 
Zamawiający może wykonać w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od upływu okresu 
opóźnienia wskazanego w zdaniu poprzedzającym. Pozostałą do wykonania część zlecenia 
Zamawiający może przekazać innemu podmiotowi. 
 
 
 
 
 



 

§ 18 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zamawiający, działając jako administrator danych osobowych w rozumieniu 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), zgodnie z art. 13 RODO, informuje, że będzie 
przetwarzał przekazane przez Wykonawcę dane osobowe jego reprezentantów i/lub 
pełnomocników, osób wyznaczonych do kontaktu oraz osób upoważnionych przez niego 
podpisywania wszelkich oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, a związanych z 
realizacja przedmiotowej umowy, w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowej 
realizacji przedmiotu umowy. 

2.    Wykonawca i/lub osoby go reprezentujące oświadczają, iż zostali poinformowani o tym, 
że: 
a)    Administratorem ich danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem” jest Zarząd 

Morskiego Portu Gdynia S.A. mający siedzibę w Gdyni przy  
ul. Rotterdamskiej 9; 

b)    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować 
się pod adresem email: iod@port.gdynia.pl; 

c)    Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją niniejszej Umowy będą 
przetwarzane na podstawie:  
 art. 6 ust.1 lit. b) RODO - w celu wykonania Umowy, 
 art. 6 ust.1 lit. c ) RODO - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących  

na Administratorze i w związku z realizacją zawartych umów, 
 art. 6 ust.1 lit f) RODO - w celu weryfikacji danych osobowych w publicznych 

rejestrach a także zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z umowy 
jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,  

d)   Odbiorcami przekazanych danych osobowych będą podmioty i organy, którym 
Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na 
podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do 
przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących 
należyte wykonanie niniejszej Umowy; 

e)    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji warunków 
umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
prawa powszechnie obowiązującego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia 
ewentualnych roszczeń; 

f)  Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do w/w danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach i warunkach wynikających z 
RODO; 

g)    Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, na terytorium RP organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych; 

h)   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 
skutkować odmową zawarcia umowy. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom 
wskazanym w ust.1 powyżej, a których dane osobowe udostępni Zamawiającemu w 
związku z realizacją niniejszej umowy, informacji, o których mowa w art. 14 RODO, w 
zakresie analogicznym jak w ust.2 powyżej. 

 



 

§ 19 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 
2. Każda strona umowy została parafowana przez zawierających umowę. 
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się 

nieważne, ważność całej umowy pozostaje pomimo to w pozostałej części nienaruszona. 
5. W przypadku takim Strony zastąpią nieważne postanowienie innym skutecznym 

postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy 
nieważnego postanowienia. 

 
6. Strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, jakie mogą 

powstać przy realizacji niniejszej umowy były rozwiązywane polubownie. 
7. W wypadku gdy polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe, spory będzie 

rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
8. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły lub polecenia Zamawiającego, które 

mają być składane Wykonawcy w czasie wykonywania niniejszej umowy i z niej 
wynikające będą uznane za doręczone z chwilą wręczenia przedstawicielowi Wykonawcy 
wskazanemu w § 11 ust. 2. 

9. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły Wykonawcy, które mają być składane 
Zamawiającemu w czasie wykonywania niniejszej umowy i z niej wynikające będą uznane 
za skutecznie doręczone odbiorcy do rąk własnych lub osobie uprawnionej do odbioru 
korespondencji w siedzibie Zamawiającego w chwili ich faktycznego otrzymania. Jednakże 
wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły Wykonawcy otrzymane  
w dniu wolnym od pracy lub po godzinie 15:30 w siedzibie Zamawiającego będą uważane 
za doręczone dopiero w następnym dniu roboczym. 

10. Oświadczenia stron będą wysyłane na adresy wskazane w komparycji umowy ze skutkiem 
uznania ich za doręczone. 

11. O wszelkich zmianach adresów do korespondencji Strony zobowiązane są wzajemnie się 
informować pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na dotychczasowy adres za 
skutecznie doręczoną. 

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

13. Umowa podlega prawu polskiemu. 
14. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze Stron. 
Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia ………………; 
2) Załącznik nr 2 – SWZ. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                     WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 5 – ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO 
DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH NA POTRZEBY 

REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

(składane wraz z ofertą – wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów) 

 
 

 
 

 
………………., dnia ……………. 

 
Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia 
dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Wykonywanie drobnych napraw umocnienia dna przez okres 2 lat  
w Porcie Gdynia ”- numer sprawy:  
 
Ja/My niżej podpisany/ni  
………………………………………………………………………………………...................
............. 
(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu udostępniającego) 
 
………………………………………………………………………………………...................
............. 
(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu udostępniającego) 
 
będąc upoważnionym/upoważnionymi do reprezentowania: 
 
…………………………………………………………………………………………………...
............. 

(wpisać nazwę podmiotu udostępniającego) 
 
 
…………………………………………………………………………………………………...
............. 

(wpisać adres podmiotu udostępniającego) 
 
Działając w imieniu i na rzecz wyżej wskazanego podmiotu udostępniającego – 
zobowiązujemy się do udostępnienia…………………………. (wpisać komu) z siedzibą w 
……………(wpisać), zwanemu dalej Wykonawcą, posiadanych przez nas zasobów 
niezbędnych do realizacji zamówienia. 
 
1) zakres zasobów, jakie udostępniamy Wykonawcy: 

a) …………………………………………………………………………………………
………...(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)  

b) …………………………………………………………………………………………
……....... (należy wyspecyfikować udostępniane zasoby) 

c) …………………………………………………………………………………………
………... (należy wyspecyfikować udostępniane zasoby) 



 

2) sposób wykorzystania udostępnionych zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie 
następujący:…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………….. 

3) zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………….. 
 
 

4) podmiot będzie realizował niżej wymienione roboty budowlane, których dotyczą 
udostępnione zasoby odnoszące się do warunków udziału, na których polega Wykonawca: 
……………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................ 

 
 
W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania 
z nich przez Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w ww. postępowaniu i udzielenia 
mu zamówienia - przy wykonaniu przedmiotu zamówienia  
 

 
 

………………., dnia ……………. 
 
 

                        
 

……………………………………………… 
Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  

 
 
 


