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UMOWA Nr ……………. 
zawarta w dniu ………... w Gdyni pomiędzy: 

Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9,  
81 – 337 Gdynia wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000082699, posiadającą numer  
NIP 958 – 13 – 23 – 524, REGON: 191920577, kapitał zakładowy 112 285 300 PLN;  
kapitał wpłacony 112 285 300 PLN, reprezentowaną przez: 
………………….....................................................................................................................…
…………….............................................................................................................................
  
zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM” 
a 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
zwanym w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”, 
wspólnie zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”. 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie § 15 „Regulaminu udzielania zamówień na roboty 
budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.”, dostępnego na 
stronie internetowej www.port.gdynia.pl, Zamawiający wybrał ofertę z dnia..........., złożoną 
przez ..............................., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Przedmiotem umowy jest „Wdrożenie platformy do zarządzania zintegrowaną informacją 
cyfrową - Cyfrowy Bliźniak Portu Gdynia.” 

3. Zakres niniejszej umowy obejmuje branżę hydrotechniczną. 
4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w ramach przedmiotu umowy wszystkich prac 

wraz z dostarczeniem wszystkich materiałów, jakie okażą się niezbędne dla realizacji 
przedmiotu umowy. 

5. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony został w ofercie Wykonawcy  
z dnia.............., która stanowi integralną część umowy.  

 
§ 2 

TERMINY WYKONANIA UMOWY  
1. Termin wykonania przedmiotu umowy – 34 tygodnie od daty podpisania umowy.  
2. W terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca złoży zatwierdzony przez 

Zamawiającego Harmonogram rzeczowo-finansowy uwzgledniający terminy realizacji 
przedmiotu zamówienia dla poszczególnych rejonów portu (baseny: I, II, III, IV, V, VI, 
VIII). 

3. Zmiana terminu wykonania prac może nastąpić wyłącznie w wypadku wystąpienia 
okoliczności, za które w zgodnej ocenie Stron Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  
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4. Zmiana terminu wykonania prac nie może przekroczyć czasu trwania okoliczności,  
o których mowa w ust. 3 oraz czasu niezbędnego do usunięcia skutków takich okoliczności. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie o każdym przypadku 
wstrzymania prac, najpóźniej dnia następnego od dnia wstrzymania wraz z podaniem 
przyczyn. 
 

§ 3 
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający zobowiązuje się do: 
1. przekazania cyfrowej lub papierowej dokumentacji, będącej w posiadaniu Zamawiającego 

na potrzeby, niezbędnej do wykonania przedmiotu umowy; 
2. odbioru przedmiotu umowy; 
3. zapłaty wynagrodzenia na warunkach określonych w umowie. 
 

§ 4 
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami m.in. przepisami portowymi (w tym Zarządzeniem Dyrektora 
Urzędu Morskiego w Gdyni nr 5 z dnia 20 lutego 2013. PRZEPISY PORTOWE – Dz. Urz. 
Woj. Pomorskiego Poz. 1314 ze zmianami – dostępne na str. internetowej pod adresem: 
www.umgdy.gov.pl), wytycznymi dokumentu BIM Standard PL oraz innymi 
obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonawca własnym kosztem i staraniem zapewni w pełni wykwalifikowaną, posiadającą 
odpowiednie uprawnienia kadrę do kierowania i wykonywania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie prac, zapewnienie 
metod organizacyjno – technicznych stosowanych podczas wykonywania prac. 

4. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy użyciu własnego sprzętu i własnych 
środków cyfrowych m.in. oprogramowanie i sprzęt komputerowy. 
 

§ 5 
POZOSTAŁE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na koszt własny: 
1) zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia ludzi podczas wykonywania wszystkich 

czynności związanych z realizacją umowy, 
2) uzyskać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia, decyzje a także 

opracowania, materiały informacyjne, opinie, ekspertyzy,  
3) uzyskać zezwolenie na wykonanie pomiarów dronowych w Dziale Bezpieczeństwa i 

Monitoringu ZMPG S.A., oraz gdy zajdzie konieczność od Portu Marynarki Wojennej, 
4) zapewnić organizację prowadzenia prac gwarantującą wykonanie przedmiotu umowy 

w wymaganym przez Zamawiającego terminie;  
2. W miarę wykonywania przedmiotu Umowy Zamawiający nabywa wolny od wad tytuł 

prawny, w odniesieniu do przedmiotów będących rzeczami (prawo własności) do 
wszystkich materiałów i urządzeń a także innych elementów stanowiących ruchomości w 
tym rezultatów prac projektowych i inżynieryjnych, materiałów, wyposażenia, części i 
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elementów zaopatrzenia zakupionych i/lub dostarczonych przez Wykonawcę lub przez 
niego wytworzonych. Tytuł prawny do poszczególnych wymienionych wyżej 
przedmiotów przechodzi na Zamawiającego w momencie ich wydania Zamawiającemu 
przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne działania wymagane do uzyskania i 
zachowania prawa własności i innych tytułów prawnych związanych z przedmiotem 
Umowy, rezultatami prac projektowych i inżynieryjnych, materiałów, wyposażenia, części 
i elementów zaopatrzenia zakupionych i/lub dostarczonych przez Wykonawcę lub przez 
niego wytworzonych, w tym podpisze, należycie sporządzi i zarejestruje każdy dokument 
z uzasadnionych względów wymagany przez Zamawiającego dla nabycia i zachowania 
takiego prawa własności. Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędne dokumenty 
księgowe, certyfikaty i inne dokumenty stanowiące podstawę prawa własności 
powyższych elementów. Wykonawca zapewni, aby ww. elementy nie zostały obciążone 
jakimikolwiek prawami na rzecz jakichkolwiek osób trzecich. 

4. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest wydać ściśle w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego rezultaty prac projektowych i inżynieryjnych, materiały, 
urządzenia, wyposażenia, części i elementy zaopatrzenia zakupione i/lub dostarczone przez 
Wykonawcę oraz zaniechać wykonywania prawa zatrzymania i zrzec się tego prawa. 

 
§ 6  

PODWYKONAWCY 
1. Wykonawca oświadcza, że spośród prac objętych umową niżej wymienione prace 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. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zamówienia przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 (słownie: 
trzydzieści) dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi 

 
 

§ 7 
UBEZPIECZENIE 

Wykonawca zobowiązany jest: 
1) posiadać polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej  

z tytułu prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 
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wynagrodzenia netto określonego w umowie. Polisa OC winna być zawarta na czas 
obejmujący co najmniej okres wykonywania umowy bądź odnawialna do tego okresu 
Zakres ubezpieczenia powinien obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody: 
- wyrządzone błędami powstałymi w trakcie projektowania systemu,  
- wyrządzone w związku z błędną instalacją systemu, 
- błędnym działaniem systemu 

2) w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy złożyć w Dziale Budowli Hydrotechnicznych  
a) kserokopię polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu;  
b) kserokopię dowodu opłacenia składki;  
c) kserokopię kolejnych odnowień umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej; 
d) kserokopię dowodu opłacenia składki kolejnych odnowień umowy ubezpieczenia. 

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

4) w przypadku, gdy okres ubezpieczenia jest krótszy niż termin wykonania umowy 
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć dokumenty, o których mowa w pkt. 2) 
niniejszego paragrafu co najmniej 14 dni przed końcem okresu ubezpieczenia. 

5) w przypadku nie wywiązania się z obowiązków określonych w pkt 2) – 4) niniejszego 
paragrafu, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia, 
w którym Wykonawca naruszył ciążący na nim obowiązek. 

 
§ 8 

NADZÓR 
1. Koordynatorem czynności po stronie Zamawiającego będzie Pan 

................................................................................... 
2. Przedstawicielem Wykonawcy we wszystkich sprawach związanych z realizacją niniejszej 

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

paragrafu nie powoduje zmiany niniejszej umowy pod warunkiem posiadania przez  
te osoby uprawnień prawem wymaganych i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów 
potwierdzających posiadanie odpowiednich uprawnień. O zmianie ww. osób Strony będą 
informowały się pisemnie. 

 
§ 9 

WYNAGRODZENIE 
1. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy 

z dnia........................., ustalone zostało na kwotę netto (słownie: ………………..), do 
którego zostanie naliczony należny  podatek VAT według obowiązujących przepisów w  
wysokości ...... (słownie: …………….), …………… (słownie: …………………………) 
w tym za:  
1) koszty wykonania platformy dla BASENU I - ............... netto zł, ............... brutto zł,  
2) koszty wykonania platformy dla BASENU II -  ............... netto zł, ............... brutto zł, 
3) koszty wykonania platformy dla BASENU III -  ............... netto zł, ............... brutto zł, 
4) koszty wykonania platformy dla  BASENU VI -  ............... netto zł, ............... brutto zł, 
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5) koszty wykonania platformy dla BASENU V -  ............... netto zł, ............... brutto zł, 
6) koszty wykonania platformy dla  BASENU VI - ............... netto zł, ............... brutto zł, 
7) koszty wykonania platformy dla BASENU VIII - .............. netto zł, ............... brutto zł. 

2. W ryczałtowej cenie ofertowej Wykonawca musi uwzględnić koszty sporządzenia 
wszystkich prac opisanych w przedmiocie zamówienia, wprowadzenia ewentualnych 
poprawek, przeszkolenia niezbędnej liczby osób z kadry Zamawiającego oraz wsparcia 
technicznego przez okres dwóch miesięcy. Jeżeli w umowie nie jest jednoznacznie 
wskazane, że Zamawiający ponosi dane koszty, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić 
wydatki w swoich kosztach w ramach wynagrodzenia podanego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu.  

3. Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie za prace niewykonane z jakichkolwiek 
przyczyn. 

 
§ 10 

ROZLICZENIE 
1. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy będzie następowało na podstawie faktur 

obejmujących płatności częściowe za wykonanie przedmiotu umowy w odniesieniu do 
poszczególnych rejonów portu, zgodnie z podziałem zawartym w załączniku nr 6 do SWZ). 

2. Podstawą do wystawienia faktur VAT, za wykonanie umowy będzie podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru każdej z 
części przedmiotu zamówienia, o których mowa w ust. 1. 

3. Faktura, oprócz elementów wymaganych przepisami prawa polskiego musi zawierać 
obligatoryjnie numer umowy. Do faktury musza być dołączone dokumenty stanowiące 
podstawę jej wystawienia, wymagane zgodnie z warunkami umowy.  

4. Faktury VAT będą dostarczane Zamawiającemu na adres: ul. Rotterdamska 9,  
81-337 Gdynia. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktur w formie elektronicznej. 
Faktury elektroniczne powinny być przekazywane Zamawiającemu z adresu e-mail 
Wykonawcy:……………………..na adres e-mail Zamawiającego:  
e-faktura@port.gdynia.pl lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania 
(adres PEF) Zamawiającego: NIP – 9581323524. 

5. Prawidłowo wystawiona faktura VAT będzie płatna w terminie 30 (słownie: trzydzieści) 
dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w fakturach. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
7. Rozliczenie między stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich. 
8. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastaw wierzytelności Wykonawcy 

wynikających z niniejszej umowy na inną osobę. 
 

§11 
PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu pliki w formatach natywnych, 
wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia do SWZ, niezbędnych do funkcjonowania 
platformy oraz w IFC w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 
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złożonym przez Wykonawcę zgodnie z §2 ust. 2 umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do 
umowy.  

2. Prace będą wgrywane przez Wykonawcę przy użyciu oprogramowania do projektowania 
Cyfrowego Bliźniaka – InfraWorks, oraz przy użyciu oprogramowania BIM 360.  

 
§ 12 

ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Po przekazaniu w sposób określony w § 11, wykonanych kompletnych plików dla 

platformy dla pierwszego z rejonów portu, Zamawiający w terminie nie przekraczającym 
14 dni roboczych zwoła Komisję w celu ich oceny. Skład komisji będzie złożony z 
członków stałych oraz zmiennych (w zależności od odbieranego rejonu Portu) i będzie 
dokonywał wszystkich kolejnych odbiorów wszystkich części przedmiotu zamówienia 
dotyczących poszczególnych rejonów portu. 

2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego do wykonanego opracowania, 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dokonać odpowiednich uzupełnień i poprawek 
w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

3. Odbiór przez Zamawiającego danej części przedmiotu umowy  nastąpi po przetestowaniu 
platformy przez Zamawiającego w terminie 2 tygodni po zakończeniu realizacji danego 
etapu umowy oraz wprowadzeniu ewentualnych niezbędnych poprawek przez Wykonawcę, 
na podstawie sporządzonego i podpisanego przez Zamawiającego protokołu rozpatrzenia i 
odbioru wykonanych prac bez zastrzeżeń. 

4. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru prac na podstawie protokołu rozpatrzenia i 
odbioru nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości, 
rękojmi za wady i prawa do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. 

 
§ 13 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON - KARY UMOWNE 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wypadku: 

1) zwłoki w wykonaniu prac stanowiących przedmiot umowy w wysokości  
0,3 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 pkt. 1) -7) odnośnie do części 
przedmiotu umowy, którego dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia w stosunku 
do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo- finansowym stanowiącym 
załącznik nr 2 do Umowy; 

2) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w 
wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 pkt. 1)-7) odnośnie do 
części przedmiotu umowy, którego dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia w 
stosunku do dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad; 

3) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które Zamawiający 
nie odpowiada w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego  
w § 9 ust. 1 umowy; 

4) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w tym także częściowego odstąpienia od 
umowy, z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

2. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia prac, ani  
z żadnych innych zobowiązań umownych. 

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

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

5. Strony ustalają łączny limit kar umownych na poziomie  20 % całkowitego wynagrodzenia 
brutto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy. 

 
§ 14 

RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 48 - miesięcznej gwarancji jakości na wykonane 

prace, zwanej dalej gwarancją oraz niezależnie od udzielonej gwarancji, ponosi 
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, zwanej dalej rękojmią, na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym, chyba że niniejsza umowa stanowi inaczej. Okres 
rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 

2. Okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu 
odbioru ostatniej części przedmiotu umowy. 

3. Z tytułu gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady/usterki w 
przekazanym przedmiocie umowy. 

4. W okresie ważności gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 
wad/usterek ujawnionych po odbiorze końcowym. Usuwanie wad/usterek będzie 
następować poprzez naprawę wadliwych elementów. 

5. 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;  

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

7. W wypadku nie usunięcia 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. 

8. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany  
jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie lub za pośrednictwem e-mail. 

9. Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu rękojmi lub gwarancji, jeżeli 
wada ujawni się przed upływem tych okresów. 

10. W okresie gwarancji/rękojmi Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego 
w terminie 7 dni o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy; 
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 
3) ogłoszeniu upadłości; 
4) ogłoszeniu likwidacji przedsiębiorstwa; 
5) zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa;  
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6) licząc od daty wystąpienia powyższych zdarzeń. 
 

§ 15 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w każdym czasie jej 
realizacji, ze skutkiem na przyszłość za zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie za 
prace i roboty wykonane do chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z 
zachowaniem prawa do odszkodowań i kar umownych określonych niniejszą umową, 
jeżeli: 
1) Wykonawca opóźni zakończenie prac o więcej niż 14 dni w stosunku do terminów 

określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do 
Umowy, uprawnienie do odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonać w 
terminie 30 dni od upływu okresu opóźnienia wskazanego w zdaniu poprzedzającym; 

2) Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje 
zobowiązania umowne, uprawnienie do odstąpienia od umowy Zamawiający może 
wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których 
mowa w zdaniu poprzedzającym po uprzednim jednokrotnym, pisemnym wezwaniu 
Wykonawcy do wykonania lub należytego wykonania umowy z wyznaczeniem 
dodatkowego 14 dniowego terminu na wykonanie lub należyte wykonanie umowy; w 
czasie biegu dodatkowego terminu do wykonania lub należytego wykonania umowy 
bieg terminu do odstąpienia od umowy ulega zawieszeniu. 

3) Wykonawca osiągnie limit kar umownych określony w § 13 ust. 5. Uprawnienie do 
odstąpienia od Umowy Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni (słownie: 
trzydziestu) od osiągnięcia limitu kar umownych. 

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

3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) natychmiastowego wstrzymania realizacji prac; 
2) zabezpieczenia przerwanych prac w zakresie obustronnie uzasadnionym na koszt tej 

Strony, z winy, której nastąpiło odstąpienie od umowy; 
3) zgłoszenia do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych oraz robót 

zabezpieczonych, 
4) przekazania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji niezbędnej do dalszej realizacji 

przez Zamawiającego przedmiotu umowy za pośrednictwem podmiotu trzeciego, w tym 
projektów, certyfikatów, licencji, decyzji i innych,   

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do dokonania odbioru prac  
przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace/roboty, które zostały wykonane 
zgodnie z umową do dnia odstąpienia. 

 

 

§ 16 
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Zamawiający jako administrator danych osobowych informuje osoby umocowane do zawarcia 
niniejszej umowy w imieniu Wykonawcy oraz wszelkie inne osoby ze strony Wykonawcy, 
które podadzą dane w celu wykonania niniejszej umowy (w tym podwykonawców), iż: 

1) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania niniejszej umowy; 
2) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 

3) podane dane będą przetwarzane na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. L 119 z 4.5.2016), w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) 
Rozporządzenia oraz ogólnie obowiązującego prawa,; 

4) inspektorem ochrony danych w ZMPG S.A. jest Pani Monika Basiak-Wielecińska, 
adres e-mail iod@port.gdynia.pl ; 

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania niniejszej 
umowy oraz w celach archiwizacyjnych przez okres co najmniej 10 lat jest to 
podyktowane wewnętrznymi standardami przechowywania i archiwizacji dokumentów 
u Zamawiającego, a w przypadku wywiedzenia roszczenia przez Stronę lub osobę 
trzecią roszczenia w związku z realizacją niniejszej umowy, co najmniej przez okres 
dochodzenia roszczenia; 

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza 
przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz.U. L 119 z 4.5.2016). 
 

§ 17 
PRAWA AUTORSKIE 

1. W celu wyeliminowania wszelkich wątpliwości w razie stworzenia przez Wykonawcę w 
związku z niniejszą Umową jakichkolwiek dokumentów stanowiących „utwór” w 
rozumieniu prawa autorskiego, Wykonawca oświadcza, że: 
a) będzie właścicielem wszystkich autorskich praw majątkowych lub innych objętych 

ochroną praw oraz że prawa te w chwili przeniesienia na rzecz Zamawiającego będą 
wolne od obciążeń, zastawów, roszczeń i praw osób trzecich; oraz  

b) przenosi na Zamawiającego wszystkie prawa oraz udziela stosownych upoważnień do 
wykonywania praw osobistych i zależnych w zakresie poniżej opisanym, w ramach 
wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 1 , z chwilą dostarczenia utworu 
Zamawiającemu bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych czynności 
faktycznych lub prawnych; oraz  

c) przejmie i zwolni z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu roszczeń i postępowań 
z tytułu naruszenia takich praw autorskich lub innych objętych ochroną praw oraz przed 
szkodami, kosztami, opłatami i wydatkami jakiegokolwiek rodzaju ich dotyczącymi lub 
z nimi związanymi, także po ukończeniu robót, na etapie eksploatacji przedmiotu 
Umowy.  
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2. Wraz z dostarczeniem Zamawiającemu dowolnych utworów bądź też ich części 
stworzonych w związku z realizacją niniejszej Umowy ( w dalszej części również jako 
„Utwory”) Wykonawca przenosi na Zamawiającego a Zamawiający nabywa na zasadach 
wyłączności, w ramach wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 1, autorskie 
prawa majątkowe oraz prawa zależne do nieograniczonego w czasie i zakresie, w tym 
terytorialnym, korzystania, wykonywania utworów zależnych i rozporządzania Utworami 
lub wszelkimi innymi dziełami stworzonymi w związku z niniejszą Umową w dowolny 
sposób i w dowolnej ilości, w całości lub w części oraz do wszystkich celów, w tym 
(między innymi) dla potrzeb budowy, ukończenia, odbudowy, przebudowy, modyfikacji, 
naprawy, użytkowania, wynajmu, sprzedaży lub reklamy przedmiotu inwestycji lub jego 
dowolnej części w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, a także udziela zezwolenia oraz 
udziela upoważnienia do wykonywania praw osobistych wraz z przeniesieniem praw 
autorskich Zamawiający nabywa prawo własności nośników tych praw.  

3. Oprócz wyżej wspomnianych, przeniesienie praw autorskich, w ramach wynagrodzenia 
umownego, obejmuje ponadto wszelkie istniejące w dniu zawarcia niniejszej Umowy pola 
eksploatacji, w tym określone w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności następujące pola eksploatacji: trwałe 
lub czasowe zwielokrotnianie bez zgody Wykonawcy dowolną techniką, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i trójwymiarową, w 
nieograniczonej liczbie egzemplarzy, utrwalanie dowolną techniką, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, wprowadzanie do 
obrotu, wprowadzanie do pamięci komputerowej lub innego urządzenia, umieszczania na 
wszelkich nośnikach w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie lub zapisie, oraz 
wprowadzanie do obrotu, użyczanie, albo najem oryginału albo egzemplarzy pod tytułem 
darmym i odpłatnym, publiczne wykonanie, wystawianie, a także publiczne wykonywanie, 
odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie i innego rodzaju udostępnianie Utworów lub 
innych dzieł stworzonych w związku z niniejszą Umową w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, nadawanie i 
reemitowanie, wykorzystanie dla potrzeb sporządzania projektów i innej dokumentacji 
związanej z realizacją przedmiotu Umowy.  

4. W przypadku, gdy po dokonaniu przeniesienia praw autorskich ustalone zostaną nowe pola 
eksploatacji (nieznane w chwili dokonywania przelewu praw autorskich), Wykonawca 
zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do Utworów lub 
innych dzieł stworzonych w związku z niniejszą Umową w zakresie nowych pól 
eksploatacji na pierwsze żądanie Zamawiającego i bez dodatkowego wynagrodzenia w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Wykonawca potwierdzi dokonanie 
przeniesienia praw autorskich poprzez przekazanie Zamawiającemu  pisemnego, 
podpisanego oświadczenia zawierającego opis  i przenoszonych praw. 

5. Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiającemu oraz jego doradcom przysługuje prawo 
dokonywania dowolnych zmian w Utworach objętych przedmiotem niniejszej Umowy i 
ich fragmentach potrzebnych do ich wykorzystania zgodnie z celem i warunkami niniejszej 
Umowy i w tym zakresie Wykonawca przenosi tym samym na Zamawiającego wyłączne 
prawo wykonywania autorskich praw zależnych do Utworów objętych przedmiotem 
niniejszej Umowy i ich fragmentów bez konieczności zapłaty odrębnego wynagrodzenia i 
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– o ile będzie to wymagane – w tym zakresie uzyska i przedstawi Zamawiającemu odrębne 
oświadczenia autorów Utworów.  

6. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Utworów lub innych dzieł stworzonych w 
związku z niniejszą Umową obejmuje przeniesienie na Zamawiającego prawa do 
pobierania wynagrodzenia za korzystanie z Utworów lub innych dzieł stworzonych w 
związku z niniejszą Umową i rozporządzanie nimi. Wynagrodzenie ryczałtowe wskazane 
w§ 9 ust. 1 niniejszej Umowy obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich 
na wszystkich polach eksploatacji, wynagrodzenie za upoważnienie do wykonywania praw 
pokrewnych i osobistych praw autorskich oraz wynagrodzenie za dostarczenie nośników 
zawierających Utwory lub inne dzieła stworzone w związku z realizacją niniejszej Umowy. 

7. Wykonawca zapewnia, że wszystkie Utwory oraz wszelkie inne dzieła stworzone w 
związku z niniejszą Umową zostaną wykonane przez niego samego lub przez wyznaczone 
osoby trzecie, a Wykonawca ma prawo rozporządzać autorskimi prawami majątkowymi i 
prawami zależnymi do Utworów lub innych dzieł stworzonych w związku z niniejszą 
Umową bądź udzielania upoważnień, o których mowa w niniejszej Umowie, co najmniej 
w zakresie wymaganym niniejszą Umową, a rozporządzenie nimi nie narusza 
jakichkolwiek praw osób trzecich. W przypadku gdy Utwory lub inne dzieła stworzone w 
związku z niniejszą Umową bądź ich dowolna część nie zostały sporządzone przez 
Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się i zapewnia, że nabędzie autorskie prawa 
majątkowe do takich dzieł od ich autorów lub właścicieli praw autorskich co najmniej w 
zakresie opisanym powyżej oraz uzyska upoważnienie do wykonywania pozostałych praw, 
o których mowa w niniejszej Umowie i rozporządzania nimi na rzecz Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności i 
obowiązku świadczenia oraz do wypłacenia im odszkodowania z tytułu wszelkiego rodzaju 
odszkodowań, kosztów, wyroków, kar i wydatków (w tym wynagrodzeń i wydatków 
doradców prawnych) obciążających którąkolwiek z powyższych osób lub poniesione przez 
nią na skutek podniesienia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w związku z 
korzystaniem z Utworów lub dowolnych innych dzieł stworzonych w związku z niniejszą 
Umową lub ich dowolną częścią lub rozporządzaniem nimi, jak również na skutek złożenia 
przez Wykonawcę jakiegokolwiek fałszywego oświadczenia. 

8. Wykonawca oświadcza, że autorzy Utworów lub innych dzieł stworzonych w związku z 
niniejszą Umową bądź jakąkolwiek ich częścią upoważnili Wykonawcę do udzielenia 
Zamawiającemu lub dowolnej osobie wskazanej przez Zamawiającego zgody na 
wykonywanie praw pokrewnych i osobistych praw autorskich do Utworów oraz wszelkich 
innych dzieł stworzonych w związku z niniejszą Umową co najmniej w zakresie opisanym 
niniejszą Umową, jak również, że zobowiązali się oni do niewykonywania osobistych praw 
autorskich w zakresie wskazanym w niniejszej Umowie oraz w najszerszym zakresie 
dozwolonym przepisami prawa. Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego do 
udzielania osobom trzecim upoważnień do wykonywania praw pokrewnych i osobistych 
praw autorskich do Utworów oraz wszelkich innych dzieł stworzonych w związku z 
niniejszą Umową w najszerszym zakresie dozwolonym przepisami prawa, w tym między 
innymi prawa do modyfikowania oraz łączenia z innymi dziełami. 

9. Wykonawca uzyska od wszelkich osób trzecich, które postanowi zatrudnić, przeniesienie 
autorskich praw majątkowych na warunkach takich samych jak opisane w niniejszej 
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Umowie oraz upoważnienie do udzielenia Zamawiającemu dalszych upoważnień 
odnoszących się do praw osobistych i praw zależnych. 

10. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w dowolnym czasie sporządzi wszelkie 
dokumenty oraz dokona wszelkich działań, jakie mogą być wymagane do pełnego i 
skutecznego zapewnienia Zamawiającemu praw, o których mowa powyżej. Wykonawca 
wyraża zgodę na korzystanie przez Zamawiającego ze wszelkich Utworów lub 
dokumentów powstałych na potrzeby niniejszej Umowy nie stanowiących przedmiotu 
praw autorskich oraz na rozporządzanie nimi, co najmniej w zakresie opisanym powyżej. 

 
§ 18 

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

powstać przy realizacji niniejszej umowy były rozwiązywane polubownie. 
5. Jeśli polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe, to spory będzie rozstrzygał sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
6. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły lub polecenia Zamawiającego, które 

mają być składane Wykonawcy w czasie wykonywania umowy i z niej wynikające będą 
uznane za doręczone z chwilą wręczenia ich przedstawicielowi Wykonawcy wskazanemu 
w § 8 ust. 2 niniejszej umowy. 

7. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły Wykonawcy, które mają być składane 
Zamawiającemu w czasie wykonywania niniejszej umowy i z niej wynikające będą uznane 
za doręczone z chwilą doręczenia ich na adres Zamawiającego. 

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

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

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

11. Umowa podlega prawu polskiemu. 
12. Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 424 ze zm.) Zamawiający 
oświadcza Wykonawcy, iż posiada status dużego przedsiębiorcy. 

13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze Stron. 

Załącznik stanowiące integralną część umowy: 
1) Oferta Wykonawcy z dnia ……….  
2) Harmonogram rzeczowo finansowy 
3) Specyfikacja Warunków Zamówienia nr………z dnia………. 

 
ZAMAWIAJĄCY:                                                     WYKONAWCA: 


