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Załącznik numer 4 do SWZ – WZÓR UMOWY 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 

„Dostawa z montażem infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych lub PHEV na 

potrzeby floty samochodowej ZMPG S.A.” 

 

Numer sprawy: ZU/227/SWZ-31/KJ/2022 

 

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,  

sąd rejestrowy: 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 w całości wpłacony  

w wysokości 112 285 300 PLN, reprezentowaną przez: 

1) ................................................................................................................................................. 

2) ................................................................................................................................................. 

zwaną w dalszej części umowy: „ZAMAWIAJĄCYM” 

a 

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

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

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

reprezentowanym przez: 

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

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

zwanym w dalszej części umowy: „WYKONAWCĄ”, 

zwanymi łącznie „STRONAMI”, a każda z osobna „STRONĄ”, 

o następującej treści: 

 

§ 1 

CEL I PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie „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 ………………. r., złożoną przez 

…….………………., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Celem umowy jest dostawa z montażem infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych 

lub PHEV na potrzeby floty samochodowej ZMPG S.A. 

3. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę wszystkich prac i robót  

oraz dostarczenie i montaż wszystkich materiałów, jakie okażą się niezbędne dla osiągnięcia celu 

Umowy. 

4. Zakres przedmiotu umowy został opisany w Rozdziale IV ust. 5 SWZ, stanowiącej załącznik nr 2 

do niniejszej Umowy. 

5. Zamawiający przewiduje w ramach niniejszej Umowy możliwość skorzystania z prawa opcji. 

6. Zakres rozszerzony uwzględniający prawo opcji został opisany w Rozdziale IV ust. 6 SWZ, 

stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

http://www.port.gdynia.pl/
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7. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie 

zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w 

mniejszym zakresie aniżeli określony powyżej, w szczególności w przypadku nieuzyskania środków 

finansowych na ten cel,  a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, co niniejszym 

akceptuje poprzez podpisanie niniejszej Umowy. 

8. Zamawiający może z prawa opcji skorzystać, z zastrzeżeniem, że w stosunku do zamówienia 

dotyczącego zakresu rozszerzonego uruchomionego do dnia 1 kwietnia 2023 roku, Wykonawca 

będzie zobowiązany do jego realizacji, zaś w stosunku do zamówienia objętego prawem opcji 

uruchomionym w terminie późniejszym, jego realizacja będzie uzależniona od zgody Wykonawcy 

wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej (w tym również forma mailowa) pod rygorem 

nieważności, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o uruchomieniu prawa opcji. 

Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej Umowy.  

9. Uprawnienie do wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 8 wygasa po upływie 7 dni od daty 

otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o uruchomieniu prawa opcji. 

10. W przypadku braku  zgody, o której mowa w ust. 8, Zamawiający nie zachowuje prawa do naliczania 

kar umownych za brak realizacji tej części zamówienia opcjonalnego, którego brak zgody dotyczy. 

11. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego 

realizacji, na warunkach określonych w niniejszej Umowie, co niniejszym Wykonawca akceptuje przez 

podpisanie Umowy.  

 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA UMOWY  

 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy w następujących terminach: 

1) dotyczy urządzeń do ładowania samochodów elektrycznych  przy ul. Kwiatkowskiego 60, ul. 

Rotterdamska 9 i ul. Polska 17 (magazyn H): 

a) zakończenie realizacji kompleksowej dokumentacji projektowej – do 14 dni  

od daty podpisania Umowy; 

b) wystąpienie/zgłoszenie do właściwego organu do spraw nadzoru architektoniczno-

budowlanego – 1 dzień od dnia odbioru dokumentacji; 

c) dostawa urządzeń do ładowania samochodów elektrycznych, montaż, uruchomienie, testy, 

zakończenie robót: 

− przy ul. Kwiatkowskiego 60 i ul. Rotterdamska 9 do 30 dni od daty zakończenia etapu 

projektowania, 

− przy ul. Polska 17 (magazyn H) do 14 dni od daty zakończenia realizacji dostawy  

z montażem urządzeń do ładowania samochodów elektrycznych przy  

ul. Kwiatkowskiego 60 i ul. Rotterdamska 9 

(Zamawiający wymaga zakończenia realizacji dostawy z montażem 

infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych przy ul. Polskiej 17 

(magazyn H) nie wcześniej niż w roku 2023); 

2) dotyczy stacji ładowania samochodów elektrycznych przy ul. Indyjskiej 13: 

a) zakończenie realizacji kompleksowej dokumentacji projektowej – do 14 dni od dnia 

uruchomienia prawa opcji przez Zamawiającego; 

b) wystąpienie/zgłoszenie do właściwego organu do spraw nadzoru architektoniczno-

budowlanego – 1 dzień od dnia odbioru dokumentacji dotyczącej stacji ładowania 

samochodów elektrycznych; 

c) dostawa  stacji ładowania, montaż, uruchomienie, testy, zakończenie robót – do 30 dni  

od daty zakończenia etapu projektowania; 



3 

 

d) złożenie wniosku do Urzędu Dozoru Technicznego o przeprowadzenie badania 

zamontowanej stacji ładowania samochodów elektrycznych – do 5 dni roboczych od dnia 

odbioru robót. 

2. Zmiana terminu wykonania Umowy może nastąpić wyłącznie w drodze zmiany Umowy  

w wypadku wystąpienia okoliczności, za które w zgodnej ocenie Stron Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności. 

3. Zmiana terminów wykonania Umowy nie może przekroczyć czasu trwania okoliczności,  

o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz czasu niezbędnego do usunięcia skutków takich 

okoliczności. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie o każdym przypadku 

wstrzymania prac najpóźniej dnia następnego od dnia wstrzymania prac wraz z podaniem 

przyczyny. 

 

§ 3 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) odbioru przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Umowie, 

2) zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w Umowie, 

3) udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego w zakresie 

niezbędnym do wykonania Umowy. 

 

§ 4 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i wysokiej jakości wykonanie przedmiotu umowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i energetycznego, bhp i ppoż., 

dostarczonymi materiałami przetargowymi, zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami, 

przepisami i warunkami technicznymi, jak również zaleceniami i wytycznymi Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia zakresu oraz zawnioskowania  

o pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego w zakresie niezbędnym  

do wykonania Umowy. 

3. Wykonawca zapewni własnym kosztem i staraniem wykwalifikowaną, posiadającą odpowiednie 

uprawnienia kadrę do kierowania i wykonywania prac oraz robót, a także odpowiedni urządzenia, 

sprzęt i materiały. 

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, którymi posługuje się przy realizacji 

umowy, tak jak za działania i zaniechania własne. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie prac/robót, zapewnienie 

warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane podczas 

wykonywania prac/robót stanowiących przedmiot Umowy. 

6. Wykonawca, celem zapewnienia terminowego i właściwego postępu prac, zobowiązany jest  

w trakcie realizacji dokumentacji projektowej do bieżących uzgodnień roboczych  

z technicznymi komórkami branżowymi Zamawiającego tj. w szczególności z: Działem Badań 

i Rozwoju Technologii, Działem Utrzymania, Działem Zarządzania Nieruchomościami, 

Działem Bezpieczeństwa i Monitoringu Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. i przynajmniej 

raz w miesiącu pisemnego dokumentowania postępu prac do Działu Badań i Rozwoju 

Technologii. 
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7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych  

w uzgodnieniach, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskiwania niezbędnych pozwoleń , decyzji 

umożliwiających realizację przedmiotu Umowy. 

9. Wszelkie prowadzone dla celów projektowych pomiary, badania, przeglądy oraz koszty 

uzgodnień dokumentacji i uzyskania decyzji administracyjnych, itp. obciążają Wykonawcę.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów wynikających  

z uzgodnień branżowych. 

11. Wykonawca odpowiada za zagospodarowanie terenu wykonywania robót, urządzenie zaplecza 

technicznego, zasilanie w energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków, utylizację 

odpadów, zapewnienie sanitariatów oraz zaplecza socjalnego i magazynowego na czas 

realizacji robót, itp. Wykonawca zapewni powyższe we własnym zakresie i na swój koszt w 

uzgodnieniu ze służbami Zamawiającego. 

12. Wykonawca winien wykonywać wszelkie roboty niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu 

umowy w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkownika lub najemców korzystających  

z pomieszczeń i infrastruktury sąsiadującej z terenem wykonywania robót. 

13.  Wykonawca odpowiada za wypełnienie wymaganych procedur we właściwych organach 

administracji architektoniczno-budowlanej oraz właściwego Konserwatora Zabytków. 

14. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z warunkami wynikającymi z 

dokumentacji projektowej w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów budowlanych i 

infrastruktury, zlokalizowanych na oraz poza terenem wykonywania robót; w przypadku 

wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy 

uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury. Wykonawca zobowiązany jest 

realizować roboty w sposób niezakłócający ciągłości pracy innych użytkowników działających w 

rejonie realizowanych prac i robót. 

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości przedmiotu Umowy. 

Odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza wykonanie części prac/robót przez 

podwykonawców. 

16. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót oraz ich zakończenia 

podmiotom wymienionym w ust. 6 niniejszego paragrafu, które dokonywały uzgodnień 

dokumentacji. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, na każdym etapie realizacji robót, ciągłości dostaw 

mediów do odbiorców. Wykonawca odpowiada za ochronę wszystkich instalacji takich jak kable 

itp. oraz zapewni właściwe zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń na czas prowadzenia robót. 

18. Wykonawca odpowiada za ochronę wszystkich instalacji, sieci i urządzeń zainstalowanych  

w pobliżu terenu wykonywania robót oraz zapewni ich właściwe zabezpieczenie na czas 

prowadzenia robót. 

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowań na pokrycie ewentualnych szkód 

wynikających z niewłaściwego lub nieterminowego wykonania prac/robót. 

20. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na koszt własny: 

1) zapewnić protokolarne przejęcie terenu wykonywania robót, w terminie umożliwiającym 

zakończenie realizacji robót zgodnie z § 2 niniejszej Umowy; 

2) przeszkolić wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji przedmiotu umowy  

w zakresie ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.; 

3) zabezpieczyć teren wykonywania robót pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ppoż., zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym zakresie; 

4) do wszelkich działań mających na celu właściwą organizację terenu wykonywania robót 

zgodnie z potrzebami bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności  
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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 r., nr 73, poz. 346), a także potrzebami ochrony środowiska; 

5) utrzymać należyty porządek na terenie wykonywania robót; teren wokół powinien być czysty  

i uporządkowany, bez zbędnych odpadów; 

6) zapewnić ochronę mienia znajdującego się w miejscu wykonywania robót, w okresie  

od przejęcia terenu wykonywania robót do przekazania przedmiotu Umowy Zamawiającemu; 

7) wykonać wszelkie niezbędne badania, pomiary, które powinny być prowadzone zgodnie  

z właściwymi normami, procedurami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

8) w terminie 3 dni od daty przekazania terenu wykonywania robót, o ile będzie to niezbędne – 

podpisanie odrębnej umowy na pobór energii elektrycznej i wody z Zamawiającym. W 

przypadku stwierdzenia zaległości w odpłatności za energię elektryczną lub wodę Zamawiający 

potrąci powyższą kwotę z faktury końcowej. Koszty wszystkich mediów obciążają 

Wykonawcę; 

9) doprowadzić do należytego stanu i porządku teren wykonywania robót  

i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego, w tym usunąć ewentualne 

szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy; 

10) wykonywać polecenia Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu Umowy wydawane 

zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy. 

 

§ 5 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

1. Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j.Dz.U.2022 poz. 699) 

wytwórcą odpadów powstających w wyniku prowadzonych robót jest Wykonawca, który jest 

zobowiązany do ich zagospodarowania w sposób zgodny z prawem oraz zapisami dokumentacji 

projektowej i przekazania Zamawiającemu kopii kart przekazania oraz ewidencji odpadów 

wygenerowanych przez rejestr BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce 

odpadami). 

2. Wykonawca oraz podwykonawcy są zobowiązani do posiadania uprawnień do wytwarzania 

odpadów na terenie Portu Gdynia poprzez posiadanie numeru rejestrowego oraz właściwego wpisu 

w Dziale XII BDO. Informacje o spełnieniu tego warunku Wykonawca (również w imieniu 

podwykonawcy) winien przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni przed rozpoczęciem prac.  

3. Zaplecze budowy winno być wyposażone w szczelne, przenośne toalety dla pracowników. Koszty 

związane z dzierżawą gruntu do posadowienia niniejszych toalet, ich zapewnieniem, transportem, 

rozładunkiem i eksploatacją ponosi Wykonawca.  

4. Odpady z terenu wykonywania robót oraz zaplecza budowy powinny być magazynowane 

selektywnie w miejscu i pojemnikach do tego przeznaczonych; pojemniki na substancje 

niebezpieczne powinny być szczelne i właściwie oznakowane oraz zlokalizowane na terenie 

utwardzonym. Koszty związane z dzierżawą gruntu, zapewnieniem niniejszych pojemników, ich 

transportem, eksploatacją i obsługą ponosi Wykonawca.  

 

§ 6 

PODWYKONAWCY 

 

1. Wykonawca oświadcza, że spośród robót objętych Umową niżej wymienione prace/roboty 

budowlane zostaną:  
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1) wykonane samodzielnie: …………………………………………………..…………;  

2) wykonane za pomocą podwykonawców:  

a) szczegółowy przedmiot prac/robót: ………………………………………………,  

podwykonawca: ………………………………………………………………..,  wartość 

wynagrodzenia za prace/roboty ustalona między Wykonawcą  

a Podwykonawcą: …………………………………………………;  

b) szczegółowy przedmiot prac/robót: ……………………………..………………...; 

podwykonawca: ………………………………………………….….…..………, wartość 

wynagrodzenia za prace/roboty ustalona między Wykonawcą  

a Podwykonawcą: …………………………………………………  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności innego podwykonawcy niż wymieniony w ust. 1 pkt 2) lit. a) i b) Podwykonawcy wraz 

z podaniem zakresu i wartości prac/robót. 

3. Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia,  

do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za prace/roboty, których szczegółowy 

przedmiot określono w ust. 1 niniejszego paragrafu lub wynika odpowiednio ze zgłoszenia,  

o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

4. Jeśli Zamawiający w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty doręczenia mu zgłoszenia,  

o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie złoży podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciwu w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności wobec wykonywania tych prac/robót przez danego 

podwykonawcę, to odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego prac/robót, których szczegółowy przedmiot został 

zgłoszony Zamawiającemu. W przypadku, gdy wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu 

umowy w zakresie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 2, odpowiedzialność 

Zamawiającego za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z Umową.  

5. Przepisy ust. 2 – 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności 

Zamawiającego, Wykonawcy i podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą,  

za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.  

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, jak i za działania i zaniechania 

własne. 

 

§ 7 

UBEZPIECZENIE 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Umowy na 

sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej kwoty wynagrodzenia netto,  

o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy. Polisa OC powinna być zawarta co najmniej na okres 

realizacji Umowy bądź odnawialna do tego okresu oraz powinna zawierać klauzule: 

a) pokrycia szkód powstałych w związku z wykonywaniem prac/robót przez podwykonawców 

(jeśli Wykonawca będzie wykonywał roboty przy udziale podwykonawcy/-ów) –  

z podlimitem nie mniejszym niż 30% (słownie: trzydzieści procent) sumy gwarancyjnej; 

b) odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy –  

z podlimitem nie mniejszym niż 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) sumy gwarancyjnej, 

c) włączenia ryzyka wadliwego wykonania prac/robót – z podlimitem nie mniejszym niż 30% 

(słownie: trzydzieści procent) sumy gwarancyjnej;  
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d) włączenia odpowiedzialności za szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym  

lub chronionym – z podlimitem nie mniejszym niż 30% (słownie: trzydzieści procent) sumy 

gwarancyjnej; 

e) włączenie odpowiedzialności za szkody wynikające z nagłego zanieczyszczenia środowiska 

szkodliwymi substancjami – z podlimitem nie niższym niż 30% sumy gwarancyjnej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia ryzyk budowlano – montażowych. 

Polisa powinna obejmować w szczególności:  

a) dane dotyczące ubezpieczającego i ubezpieczonego, tj. Wykonawcy i Zamawiającego jako 

współubezpieczonych; 

b) zakres ubezpieczenia: od wszystkich ryzyk (all risks); 

c) przedmiot ubezpieczenia zgodny z zapisem § 2 niniejszej Umowy, wraz z zapleczem terenu 

budowy do momentu przekazania do użytkowania Zamawiającemu przedmiotu Umowy; 

d) okres ubezpieczenia: nie krótszy niż termin zakończenia robót podany § 3 niniejszej 

Umowy; 

e) suma ubezpieczenia: zgodna z łącznym wynagrodzeniem netto z tytułu niniejszej umowy; 

f) podmiot współubezpieczony – Zamawiający; 

g) w umowie ubezpieczenia winny się znajdować niżej wymienione klauzule: 

− uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – z podlimitem nie mniejszym niż 10 % sumy 

ubezpieczenia; 

− pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu znajdującym się w dniu 

rozpoczęcia robót na terenie wykonywania robót lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, 

stanowiącym własność lub będącym w posiadaniu właściciela lub zarządcy 

nieruchomości, na której prowadzone są roboty – z podlimitem nie mniejszym niż 20 

% sumy ubezpieczenia; 

− rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do części obiektu 

budowlanego/montażowego po dokonaniu odbioru częściowego lub oddaniu  

do eksploatacji – z podlimitem nie mniejszym niż 30% sumy ubezpieczenia; 

− pokrycia szkód w istniejących podziemnych kablach, rurach lub innych urządzeniach 

– z podlimitem nie niższym niż 10% sumy ubezpieczenia; 

− pokrycia szkód powstałych w wyniku wibracji, usunięcia lub osłabienia elementów 

nośnych (klauzula dot. II sekcji CAR) – z podlimitem nie niższym niż 10% sumy 

ubezpieczenia; 

− oceny ryzyka - przez co rozumie się zapis, zgodnie z którym ubezpieczyciel uznaje,  

że przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które 

są istotne z punktu widzenia oceny ryzyka. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy złożyć w Dziale Badań i 

Rozwoju Technologii ZMPG S.A.: 

1) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub umocowanego przedstawiciela 

Wykonawcy: 

a) kserokopię umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

b) kserokopię dowodu opłacenia składki od umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, 

c) kserokopię kolejnych odnowień umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

d) kserokopię dowodu opłacenia składki kolejnych odnowień umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, 

e) ogólne warunki ubezpieczenia; 
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2) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub umocowanego przedstawiciela 

Wykonawcy:  

a) kserokopię umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, 

b) kserokopię dowodu opłacenia składki od umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu, 

c) kserokopię kolejnych odnowień umów ubezpieczenia ryzyk budowlano – montażowych, 

d) kserokopię dowodu opłacenia składek kolejnych odnowień umowy ubezpieczenia ryzyk 

budowlano – montażowych, 

e) ogólne warunkami ubezpieczenia. 

4. Żadne zmiany wyżej podanych warunków ubezpieczenia, nie mogą być dokonane bez zgody 

Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia jest krótszy niż termin wykonania Umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany przedłożyć dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1) lit. c) oraz pkt 2) lit c) 

niniejszego paragrafu co najmniej 14 dni przed końcem okresu ubezpieczenia. 

6. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, 

Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia, w którym Wykonawca 

zobowiązany był złożyć opłaconą polisę ubezpieczeniową. 

7. Wykonawca i jego podwykonawcy winni posługiwać się na budowie sprzętem i maszynami 

posiadającymi ubezpieczenie w zakresie OC. 

 

§ 8 

NADZÓR 

 

1. Koordynatorem nadzorującym realizację prac/robót będących przedmiotem Umowy ze strony 

Zamawiającego będzie ……………………………………………………………… 

2. Nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego pełnić będą inspektorzy nadzoru  

lub pracownicy właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Zamawiającego:  

1) w branży konstrukcyjno-budowlanej…………………………………………………, 

2) w branży inżynieryjnej drogowej ……………………………………………………., 

3) w branży instalacyjnej elektrycznej i elektroenergetycznej………………………….. 

3. Ze strony Wykonawcy osobami skierowanymi do realizacji Umowy będą: 

1) koordynator – ………………………………, tel. ……………………………………….,  

e-mail: …………………………………………………………; 

2) na stanowisku projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej będzie 

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

3) na stanowisku sprawdzającego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej będzie 

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

4) na stanowisku kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej będzie 

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

5) na stanowisku projektanta w specjalności drogowej będzie 

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

6) na stanowisku sprawdzającego w specjalności drogowej będzie 

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

7) na stanowisku kierownika robót w specjalności drogowej będzie 

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

8) na stanowisku projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych będzie ………………………… tel. 

………………., e-mail: …………………, 
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9) na stanowisku sprawdzającego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych będzie ……………….. tel. ……………., 

e-mail: ………………, 

10) na stanowisku kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych będzie ………………………………..… 

tel. …………………., e-mail: ……………………. 

4. Zmiana osób pełniących funkcje, o których mowa w ust.1 - 3 niniejszego paragrafu stanowi zmianę 

Umowy i wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

5. W przypadku zmiany osoby, o której mowa w ust. 3 pkt. 2) - 10) niniejszego paragrafu Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego oraz dostarczyć dokumenty potwierdzające 

posiadanie odpowiednich uprawnień, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia 

zgodnie z zapisami SWZ. 

6. Wykonawca, w przypadku zamiaru zmiany danych teleadresowych określonych w ust. 3 

niniejszego paragrafu, zobowiązuje się wyprzedzająco powiadomić Zamawiającego o planowanych 

zmianach. 

 

§ 9 

PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI  

 

1. Wykonawca przekaże do Działu Badań i Rozwoju Technologii ZMPG S.A. w siedzibie 

Zamawiającego, w terminach określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1) lit. a) i pkt. 2) lit. a) Umowy: 

1) kompleksową dokumentację projektową w formie papierowej zgodną z wymaganiami SWZ  

w ilości 3 egzemplarzy, 

2) instrukcję obsługi i eksploatacji w formie papierowej w ilości 3 egzemplarzy, 

3) wersję elektroniczną dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu  

w formacie PDF w ilości po 1 egzemplarzu na nośniku USB, zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) pojedynczy plik musi odpowiadać jednej teczce dokumentacji papierowej, jeżeli nie jest  

to możliwe ze względu na objętość, dokumentacja elektroniczna odpowiadająca 

poszczególnej teczce powinna zostać umieszczona w katalogu o odpowiedniej nazwie; 

b) w przypadku złożonej dokumentacji projektowej w katalogu odpowiadającym teczce może 

być podział na katalogi z plikami [PDF] oznaczonymi odpowiednio do ich zawartości, tak 

przygotowane katalogi powinny być skompresowane w formacie [ZIP]; 

c) oznaczenie plików/katalogów powinno umożliwiać ich identyfikację bez potrzeby ich 

otwarcia; 

d) rozmiar pojedynczego pliku/katalogu nie powinien przekroczyć 150-200MB; 

e) przy nadawaniu nazw plikom i katalogom: 

f) nie należy stosować spacji, dla oddzielenia wyrazów należy stosować znak podkreślenia 

„_”, 

g) nie należy stosować znaków specjalnych, np. „~”, „&” ani polskich liter, np. ą, ę itd. 

2. Dokumentacja elektroniczna powinna być przygotowana dla innych potrzeb Zamawiającego 

według poniższych zasad: 

1) niezależnie od wymogów przygotowania dokumentacji elektronicznej w formacie [PDF] 

zgodnie z ust. 1 pkt. 3) niniejszego paragrafu konieczne jest dostarczenie dokumentacji w 

formatach edytowalnych; 

2) Zamawiający posiada oprogramowanie MSOffice – w związku z tym – część opisowa 

dokumentacji winna być przekazana w formacie zapewniającym pełną zgodność z MSWord lub 

MSExcel; 
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3) Zamawiający posiada oprogramowanie Autodesk Autocad – w związku z tym – rysunki 

techniczne winny być przekazane w formacie zapewniającym pełną zgodność z [DWG] wraz 

ze wszystkimi wymaganymi odnośnikami. Mapy i plany sytuacyjne dodatkowo w formacie 

zgodnym z [DGN] (MicroStation) w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 

2000; 

4) Wykonawca dokumentacji odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z ostateczną, 

oryginalną wersją papierową. W procedurze odbioru dokumentacji będzie przeprowadzona 

weryfikacja wersji elektronicznej dokumentacji – pod kątem jej zgodności z wersją papierową. 

3. Wykonawca, przekazując Zamawiającemu dokumentację, jest zobowiązany dołączyć oświadczenie 

o jej kompletności, nie posiadaniu wad prawnych i fizycznych (technicznych) oraz zgodności z 

zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami.  

4. Pokwitowanie przyjęcia dokumentacji przez Zamawiającego ma tylko taki skutek, że potwierdza 

datę jej złożenia Zamawiającemu, a w szczególności nie stanowi potwierdzenia jej przyjęcia bez 

zastrzeżeń. 

 

§10 

ODBIÓR DOKUMENTACJI 

 

1. Po przekazaniu wykonanej dokumentacji w sposób określony w § 9 Umowy,  

w terminach określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1) lit. a) i pkt. 2) lit. a) niniejszej Umowy, Zamawiający 

w terminie 14 dni roboczych dokona jej oceny. 

2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego do wykonanej dokumentacji, 

Wykonawca zobowiązuje się dokonać odpowiednich uzupełnień i poprawek w terminie ustalonym 

przez Zamawiającego.  

3. Zamawiający może zgłaszać zastrzeżenia, jeżeli przekazana dokumentacja wymaga dalszych 

poprawek/uzupełnień. 

4. Kary umowne określone w § 15 ust. 1 Umowy liczone będą od dnia następnego po określonym  

w Umowie terminie wykonania (przekazania) dokumentacji w przypadku, jeżeli dokumentacja nie 

będzie wykonana zgodnie z Umową lub nie zostanie poprawiona/uzupełniona zgodnie  

z zastrzeżeniami Zamawiającego. 

5. Odbiór przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji, o której mowa w Rozdziale IV ust. 5 pkt. 

1) SWZ (Etap projektowania) następuje na podstawie sporządzonego i podpisanego przez 

Zamawiającego protokołu z rozpatrzenia i odbioru dokumentacji. 

6. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru dokumentacji na podstawie protokołu z rozpatrzenia  

i odbioru dokumentacji nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi i 

prawa do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. 

7. W przypadku uruchomienia prawa opcji, do odbioru dokumentacji, o których mowa w Rozdziale  

IV ust. 6 pkt. 1) SWZ (Etap projektowania), przepisy ust. 2 – 6 niniejszego paragrafu stosuje się 

odpowiednio. 

 

§ 11 

PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1 przenosi w całości  

na Zamawiającego następujące prawa do dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot 

niniejszej Umowy (wraz z wszystkimi ich częściami i załącznikami), powstałe w związku z jej 

wykonaniem: 

1) majątkowe prawa autorskie; 
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2) prawo do wykonywania zależnych praw autorskich bez ograniczeń czasowych  

i terytorialnych, z możliwością dokonania w nich wszelkich zmian i modyfikacji  

na zasadzie wyłączności; 

3) prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich,  

w szczególności do udzielania zezwoleń na dokonywanie wszelkiego rodzaju opracowań 

dotyczących dokumentacji projektowej oraz zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z tychże 

opracowań; 

4) prawa pokrewne. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych, o których mowa  

w ust.1 następuje na niżej wymienionych polach eksploatacji: 

1) wprowadzanie do obrotu; 

2) utrwalanie i zwielokrotnianie-wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu,  

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

3) wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej; 

4) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie); 

5) rozpowszechnianie za pomocą prasy i telewizji; 

6) rozpowszechnianie utworów lub ich części w dowolny sposób, w tym w szczególności 

wystawianie, wyświetlanie, rozpowszechnianie w postaci pliku elektronicznego; 

7) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwory lub ich części,  

w tym w szczególności użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy; 

8) wykorzystanie do wielorazowej realizacji prac projektowych i robót budowlanych  

we wskazanym w dokumentacji miejscu; 

9) wykorzystanie opracowania, rozwiązań i koncepcji w celu związanym z realizacją inwestycji, 

dla której opracowanie zostało wykonane, w tym jako część specyfikacji warunków 

zamówienia, zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 

przekazywanie podmiotom biorącym udział w procesie inwestycyjnym; 

10) użytkowanie utworów wskazanych w ust. 1 lub ich części, na własny użytek i użytek jednostek 

podległych, dla potrzeb ustawowych i statutowych Zamawiającego, w tym w szczególności 

przekazywanie utworów lub ich części innym podmiotom jako podstawę lub materiał 

wyjściowy do wykonania innych opracowań. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 

oraz prawa pokrewne na nowe, inne niż wymienione w ust. 2 pola eksploatacji, na wniosek 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w imieniu autora – jego autorskich praw 

osobistych, w szczególności do: 

1) decydowania o nienaruszalności treści i formy przedmiotu Umowy, 

2) decydowania o pierwszym udostępnieniu, 

3) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego zmian oraz na wyrażanie zgody 

na dokonywanie zmian w utworach wykonanych na podstawie niniejszej Umowy  

lub w ich częściach według uznania Zamawiającego bez trwałego usuwania oznaczeń autorskich. 

6. Wszelkie materiały lub dane dostarczane przez jedną ze Stron pozostają jej własnością  

z wyłączeniem nabytych materiałów przez Zamawiającego w wyniku wykonania Umowy. 

7. Przeniesienie praw autorskich następuje z chwilą przekazania nośnika zawierającego utwór 

Zamawiającemu i nie wymaga dla swej skuteczności żadnych innych czynności faktycznych i 

prawnych. Z chwilą podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego Zamawiający nabywa 
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własność wszystkich egzemplarzy, na których wyniki prac zostały utrwalone, niezależnie  

od nośnika, na którym zostały zapisane. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot Umowy, nie naruszy praw majątkowych 

osób trzecich i przekaże Zamawiającemu wyniki prac, określone niniejszą Umową, w stanie 

wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny względem 

Zamawiającego za wszelkie wady prawne, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób 

trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie 

przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062), w związku z wykonywaniem Umowy. 

 

§12 

ODBIÓR ROBÓT 

 

1. Odbioru robót, o których mowa w Rozdziale IV ust. 5 pkt. 2) SWZ (Etap realizacji), obejmujących 

dostawę, montaż, uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji urządzeń do ładowania 

samochodów elektrycznych , dokonują wskazani w § 8 ust. 2 Umowy przedstawiciele nadzoru 

Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy, w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania 

tego wniosku. 

2. Gotowość do odbioru końcowego robót, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na podstawie pisemnego oświadczenia koordynatora 

Wykonawcy, niezwłocznie po całkowitym wykonaniu wszystkich ww. robót oraz innych czynności 

przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane. 

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

1) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia ze sprawdzeń, badań, ekspertyz i pomiarów; 

2) certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty na materiały i urządzenia; 

3) protokoły z odbiorów technicznych robót ulegających zakryciu; 

4) oświadczenie koordynatora Wykonawcy o zgodności wykonania robót stanowiących przedmiot 

Umowy z dokumentacją projektową oraz z obowiązującymi przepisami; 

5) oświadczenie koordynatora Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu wykonywania robót, a w razie korzystania z sąsiednich terenów także tych terenów; 

6) kopie karty przekazania odpadów na składowisko. 

4. Odbiór końcowy robót, a także przeglądy wykonywane przed upływem okresu gwarancji i rękojmi 

robót odbywać się będą komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy 

(oraz podwykonawców). 

5. Zamawiający niezwłocznie ustosunkuje się do zgłoszenia gotowości do odbioru robót i/lub  

do czynności odbiorowych. 

6. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały wykonane zgodnie z Umową i nie będzie miał 

zastrzeżeń, co do kompletności i prawidłowości dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3 

niniejszego paragrafu, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę odbioru końcowego robót. 

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały wykonane zgodnie z Umową oraz,  

że dokumentacja, o której mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, nie jest kompletna i/lub 

prawidłowa, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy termin dla prawidłowego 

zgłoszenia odbioru końcowego robót. 

8. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę tego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości  

do odbioru końcowego, w wyniku którego roboty zostaną odebrane. 

9. 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; 
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2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a Zamawiający mimo ich istnienia uzna, że wykonany 

przedmiot Umowy nadaje się do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem, może obniżyć 

odpowiednio wynagrodzenie; 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jednocześnie uniemożliwiają lub ograniczają 

użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, lub stanowią zagrożenie dla 

użytkownika bądź mienia, Zamawiający może odstąpić od Umowy i żądać zwrotu 

wynagrodzenia dotychczas wypłaconego Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy. 

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

11. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne roszczenia 

Zamawiającego z tytułu rękojmi, gwarancji i prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. 

12. Przegląd i odbiór robót wykonany przed upływem okresu gwarancji i rękojmi polega na ocenie 

wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi. 

13. Zamawiający zwoła, przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, komisję do wykonania przeglądu 

i ostatecznego odbioru robót. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca jest zobowiązany w 

terminie 14 dni kalendarzowych od upływu terminu usunięcia wady (wyznaczonego przez 

Zamawiającego) wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego o dokonanie odbioru usunięcia wady. 

14. Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będą spisane protokoły, zawierające wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 

odbiorze wad. 

15. W przypadku uruchomienia prawa opcji, do odbioru robót, o których mowa w Rozdziale  

IV ust. 6 pkt. 2) SWZ (Etap realizacji), przepisy ust. 2 – 14 niniejszego paragrafu stosuje się 

odpowiednio. 

 

§13 

WYNAGRODZENIE 

 

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

………………… zostało ustalone na ryczałtową kwotę netto …………………… zł  

(słownie: …………………………………..) i jest wynagrodzeniem ryczałtowym, do którego 

zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług VAT w wysokości ………………….. zł 

(słownie: …………………………). Wynagrodzenie brutto wynosi …………………………. Zł 

(słownie: ………………………………..), w tym za:  

1) prace określone w Rozdziale IV ust. 5 pkt 1) SWZ …...................... zł netto,...................... zł 

brutto, 

2) prace i roboty określone w Rozdziale IV ust. 5 pkt 2) SWZ ......................... zł 

netto,...................... zł brutto, 

3) prace określone w Rozdziale IV ust. 6 pkt 1) SWZ ......................... zł netto,...................... zł 

brutto, 

4) prace i roboty określone w Rozdziale IV ust. 6 pkt 2) SWZ ......................... zł 

netto,...................... zł brutto. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe podane w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje całkowite 

wynagrodzenie z tytułu wykonania prac/robót, o których mowa w Rozdziale  

IV ust. 5 pkt. 1) i 2) oraz ust. 6 pkt. 1) i 2) SWZ. 

3. Wynagrodzenie za prace dotyczące serwisu eksploatacyjnego wynosi ……………….. zł netto,  

……………….. zł brutto i zostanie uwzględnione w umowie na sprawowanie serwisu 

gwarancyjnego i eksploatacyjnego zainstalowanych urządzeń do ładowania samochodów 

elektrycznych zawartej po zakończeniu prac/robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy i ich 

odbiorze.  
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4. Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie za prace/roboty niewykonane z jakichkolwiek przyczyn.  

5. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy 

wynikających z niniejszej Umowy na inną osobę. 

 

§ 14 

ROZLICZENIE  

 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy, będzie płatne w następujący 

sposób: 

1) 100% wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 1) – po podpisaniu przez 

Zamawiającego protokołu rozpatrzenia i odbioru dokumentacji, o którym mowa w § 10 ust. 5 

Umowy; 

2) 100% wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2) – po podpisaniu przez 

Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót o którym mowa w § 12 ust. 14 Umowy; 

3) 100% wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 3) – po podpisaniu przez 

Zamawiającego protokołu rozpatrzenia i odbioru dokumentacji, o którym mowa w § 10 ust. 5 

Umowy, z zastrzeżeniem treści § 10 ust. 7 Umowy; 

4) 100% wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4) – po podpisaniu przez 

Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót o którym mowa w § 12 ust. 14 Umowy, 

z zastrzeżeniem treści § 12 ust. 15 Umowy. 

2. Faktura, oprócz elementów wymaganych przepisami prawa polskiego musi zawierać obligatoryjnie 

nr Umowy. Do faktury muszą być dołączone dokumenty stanowiące podstawę jej wystawienia, 

wymagane zgodnie z warunkami 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 

fakturach. Jeżeli w fakturze będą wyszczególnione roboty wymienione w Załączniku nr 15 zgodnie 

z art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 

r. poz. 931 ze zm.) i kwota należności w tej fakturze ogółem przekracza kwotę 15.000 zł lub jej 

równowartość wyrażoną w walucie obcej, to płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi z 

uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a i n. ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich. 

6. Zmiana stawki VAT w toku realizacji Umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zamawiający będzie 

dokonywał płatności faktur na podstawie nowej (obowiązującej) stawki VAT. 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy 

wynikających z niniejszej Umowy na inną osobę. 

8. Każda z faktur wystawionych przez Wykonawcę będzie zawierać zastrzeżenie, iż Zamawiający nie 

wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z faktury  

na inny podmiot. 

9. 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). 

10. Jeżeli część lub całość prac/robót została wykonana przez podwykonawcę, zakres tych prac/robót 

podlega odnotowaniu w protokole, który wymaga potwierdzenia przez danego podwykonawcę.  

W protokole określone zostanie także wynagrodzenie należne podwykonawcy za wykonane 
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prace/roboty w wysokości nie większej niż uzgodnione w informacji, o której mowa w § 6 ust. 1 

Umowy. Tak sporządzony protokół stanowi dla podwykonawcy podstawę do wystawienia faktury 

VAT Wykonawcy. 

11. Wykonawca wystawia Zamawiającemu faktury VAT oddzielnie na prace/roboty wykonane przez 

niego samodzielnie i oddzielnie na prace/roboty wykonane przez podwykonawcę. 

12. Faktury Wykonawcy za prace/roboty wykonane przez podwykonawcę będą płatne przez 

Zamawiającego bezpośrednio na rachunek bankowy podwykonawcy, wskazany na kserokopii jego 

faktury. Jeżeli w fakturze będą wyszczególnione roboty wymienione w Załączniku nr 15 zgodnie  

z art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 

r. poz. 931 ze zm.) i kwota należności w tej fakturze ogółem przekracza kwotę 15.000 zł lub jej 

równowartość wyrażoną w walucie obcej, to płatność na rzecz podwykonawcy nastąpi  

z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a i n. ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Kserokopię wyciągu bankowego, potwierdzającego 

zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy Zamawiający przesyła Wykonawcy. 

13. Zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wygasa w zakresie, w jakim 

Zamawiający dokonał zapłaty na rzecz podwykonawcy. 

14. Prawidłowo wystawione faktury VAT będą płatne w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty 

ich doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy właściwego podwykonawcy 

wskazany w jego fakturach. 

15. Jeżeli część lub całość prac/robót została wykonana przez podwykonawcę, do rozliczeń między 

Zamawiającym a podwykonawcą odpowiednie zastosowanie mają ust. 3 – 9 niniejszego paragrafu. 

 

§15 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON – KARY UMOWNE 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wypadku: 

1) zwłoki w wykonaniu prac/robót stanowiących przedmiot Umowy w wysokości  

0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 za każdy dzień zwłoki  

w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 1 Umowy; 

2) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady  

w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 Umowy za 

każdy dzień zwłoki 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% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego  

w §13 ust. 1 Umowy; 

4) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego  

w §13 ust. 1 Umowy. 

2. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia prac/robót,  

z zastrzeżeniem ust. 1 pkt. 3) i 4), ani z żadnych innych zobowiązań umownych. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu,  

a wynikłe z niedotrzymania warunków Umowy lub nie dołożenia należytej staranności podczas 

wykonywania prac/robót, będących przedmiotem niniejszej Umowy. 

4. 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 dni od daty wystawienia noty obciążającej wystawionej z tytułu 

jej naliczenia. 
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5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość 

zastrzeżonych w niniejszej Umowie kar umownych na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy wysokość 

szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

6. Strony ustalają maksymalną łączną wysokość kar umownych na poziomie 50% wynagrodzenia 

brutto wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy. 

 

§16 

RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 48 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace, w tym 

prace projektowe, roboty oraz użyte 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, chyba że niniejsza Umowa 

stanowi inaczej. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 

2. Okres gwarancji i rękojmi biegnie: 

1) dla prac określonych w Rozdziale IV ust. 5 pkt. 1) SWZ (Etap projektowania) od dnia 

podpisania przez Zamawiającego protokołu rozpatrzenia i odbioru dokumentacji; 

2) dla prac/robót określonych w Rozdziale IV ust. 5 pkt. 2) SWZ (Etap realizacji) oraz użytych 

materiałów i zamontowanych urządzeń od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu 

końcowego odbioru robót; 

3) dla prac określonych w Rozdziale IV ust. 6 pkt. 1) SWZ (Etap projektowania) od dnia 

podpisania przez Zamawiającego protokołu rozpatrzenia i odbioru dokumentacji; 

4) dla prac/robót określonych w Rozdziale IV ust. 6 pkt. 2) SWZ (Etap realizacji) oraz użytych 

materiałów i zamontowanych urządzeń od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu 

końcowego odbioru robót. 

3. Z tytułu gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady/usterki i użyte 

materiały, w szczególności zmniejszające wartość użytkową lub techniczną. 

4. W okresie ważności gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 

wad/usterek ujawnionych po odbiorze końcowym. Usuwanie wad/usterek będzie następować 

poprzez naprawę (w szczególności poprawienie wadliwie wykonanych prac/robót) lub wymianę  

(w szczególności wymianę użytych wadliwych materiałów i urządzeń na wolne od wad)  

w zależności od decyzji Zamawiającego. 

5.  Wykonawca zobowiązany jest: 

1) 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) zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad oraz zaproponować termin odbioru 

zakwestionowanych uprzednio prac/robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być 

stwierdzone protokolarnie. 

6. Przy wyznaczaniu terminu do usuwania wad Zamawiający zobowiązany jest uwzględnić: charakter 

wady, jej wpływ na funkcjonowanie urządzeń do ładowania samochodów elektrycznych  

i zawodowy charakter działalności prowadzonej przez Wykonawcę. 

7. 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. 

8. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić 

Wykonawcę na piśmie. 
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9. Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu rękojmi lub gwarancji, jeżeli wada 

zostanie stwierdzona przed upływem tych okresów. 

10. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeprowadzanych 

przez Zamawiającego przeglądach oraz do usunięcia stwierdzonych w trakcie tych przeglądów wad 

i usterek. 

11. W okresie gwarancji/rękojmi Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego  

w terminie 7 dni licząc od daty wystąpienia poniższych zdarzeń o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) ogłoszeniu upadłości, 

4) ogłoszeniu likwidacji przedsiębiorstwa, 

5) zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa. 

 

§17 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

 

1. Zmiana postanowień Umowy może dotyczyć: 

1) Zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy w następujących przypadkach: 

a) wystąpienia siły wyższej na zasadach wskazanych w ust. 12 i nast.; 

b) działań osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie prac/robót,  

za które Wykonawca lub Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności; 

c) wystąpienia niekorzystnych, nieprzewidywalnych warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających prowadzenie prac/robót, na zasadach wskazanych w ust. 12 i nast.; 

d) napotkania opóźnienia, utrudnienia lub uniemożliwienia spowodowanego przez 

Zamawiającego; 

e) zmiany prawa, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na termin wykonania przedmiotu 

Umowy; 

f) innych przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego powodujących brak możliwości 

wykonywania prac/robót przez Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiający 

zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni 

roboczych od dnia powzięcia wiadomości, zawiadomić Wykonawcę (a następnie 

potwierdzić pisemnie) o rozpoczęciu okresu występowania tych zdarzeń; 

2) Zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy wraz z odpowiadającym temu 

zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach: 

a) wystąpienia istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych 

polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; 

b) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy proponowanych 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne  

dla Zamawiającego; 

c) zmiany okoliczności gospodarczych powodujących, że wykonanie przedmiotu Umowy  

w pełnym zakresie jest niecelowe z przyczyn ekonomicznych; 

3) Zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy lub sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 

w tym zmiany ilości każdego elementu przedmiotu Umowy, zmiany jakości  

i innych cech charakterystycznych któregokolwiek elementu przedmiotu Umowy, zmiany 

poziomu lub pozycji lub wymiaru któregokolwiek elementu przedmiotu Umowy  

wraz z odpowiadającą tej zmianie zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, gdy: 

a) zmiana przyspieszy wykonanie przedmiotu Umowy; 

b) zmiana zmniejszy Zamawiającemu koszty przy realizacji przedmiotu Umowy; 
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c) zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 

d) wystąpienia zmian wymagań organów i podmiotów uzgadniających poszczególne 

rozwiązania projektowe, na warunkach wynikających ze zmienionych uzgodnień; 

e) wystąpienia istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych 

polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; 

f) zmiany okoliczności gospodarczych powodujących, że wykonanie przedmiotu Umowy  

w pełnym lub w pierwotnym zakresie lub w pierwotny sposób jest niecelowe z przyczyn 

ekonomicznych; 

g) zmiany prawa, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na zakres i sposób wykonania przedmiotu 

Umowy; 

4) Zmiany zakresu prac/robót i wysokości wynagrodzenia w wypadku, gdy: 

a) Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie prac/robót dodatkowych; 

b) Wykonawca nie wykona prac w jakiejkolwiek części niezależnie od przyczyny; 

c) Zmiana Umowy daje w rezultacie zmniejszenie wartości danego elementu przedmiotu 

Umowy biorąc pod uwagę wszelkie zmniejszenie jakości;  

5) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, pod warunkiem zachowania niezmienionej wartości 

wynagrodzenia netto; 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu 

Umowy. 

6) okoliczności związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii 

wynikających bezpośrednio z wystąpieniem COVID-19, a wpływających w znaczący  

i obiektywny sposób na należyte wykonanie Umowy. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki,  

o której mowa w ust. 1 pkt. 5) lit. a) niniejszego paragrafu, będzie odnosić się wyłącznie do części 

Przedmiotu Umowy które mają być realizowane, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających 

stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części Przedmiotu Umowy, do których 

zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa  

w ust. 1 pkt. 5) lit b), c) i d), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy 

przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian zasad polegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki  

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r.  

o pracowniczych planach kapitałowych. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 5) lit b) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku  

ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób wykonujących czynności na podstawie Umowy  

o pracę, zwanych dalej Pracownikami świadczących usługi, do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
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publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca 

wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 

Pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 

zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.  

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 5) lit c) i d), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 

wynagrodzenia Pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących 

usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy. 

6. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu, 

skutkujących istotną zmianą kosztów wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, każda ze 

Stron Umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających  

te zmiany, może wystąpić do drugiej Strony z pisemnym żądaniem przeprowadzenia negocjacji  

w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia, wraz z uzasadnieniem 

zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 

Wykonawcy powinno ulec zmianie. 

7. Podstawą do przeprowadzenia negocjacji, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, będzie 

przedstawiana każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy, uwzględniająca 

wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszty wykonania przedmiotu 

Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia stosownej 

kalkulacji na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania żądania.  

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 5) lit b), lit. c) lub lit. d), jeżeli z żądaniem 

przeprowadzenia negocjacji w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia występuje 

Wykonawca, jest on zobowiązany w kalkulacji kosztów zawrzeć w szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 

świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 5) lit b), 

lub  

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 

świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez 

Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 5) lit c), lub 

3) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 

świadczących usługi, wraz z kwotami wpłacanymi do Pracowniczych Planów Kapitałowych  

w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 

1 pkt. 5) lit d). 

9. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania, o którym mowa w ust. 6 niniejszego 

paragrafu, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie,  

w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy 

powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

10. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę zapisów niniejszej Umowy Wykonawca 

i Zamawiający obowiązani są niezwłocznie poinformować się pisemnie. 



20 

 

11. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, nie wyłączając zmiany tego paragrafu, dla swej ważności będą 

wymagały formy pisemnego aneksu. 

12. Niezależnie od powyższych postanowień termin wskazany w § 2 ust. 1 Umowy może ulec 

odpowiedniemu przesunięciu wyłącznie o rzeczywisty czas opóźnienia w realizacji prac/robót 

wynikły wskutek: 

1) Siły Wyższej rozumianej zgodnie z ust. 13 poniżej, 

2) warunków atmosferycznych (ponadnormatywnego wiatru, deszczu, śniegu, mrozu itd.) 

uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z obowiązującym prawem, normami 

technicznymi i instrukcjami użytkowania sprzętu. 

13. Z zastrzeżeniem ust. 14 przez termin „Siła Wyższa” należy rozumieć nadzwyczajne zdarzenie 

zewnętrzne, niezależne od woli Stron, którego nie można było przewidzieć w chwili zawierania 

Umowy i przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć zaistnienia tego 

zdarzenia oraz jego skutków i nie można przy zachowaniu należytej staranności uniknąć bądź 

przezwyciężyć tego zdarzenia lub jego skutków. 

14. Strony zgodnie oświadczają, że ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na 

podstawie art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  

i chorób zakaźnych u ludzi (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1657 z późn. zm.) w związku z zakażeniami 

wirusem SARS-CoV-2, nie stanowi Siły Wyższej ani żadnej innej przeszkody uniemożliwiającej 

należyte i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy za wyjątkiem sytuacji,  

w których w związku z wyżej wymienionymi stanami zostanie wprowadzony całkowity lockdown 

co najmniej na terenie obejmującym siedzibę Strony powołującej się na wystąpienie Siły Wyższej.  

15. W przypadku, gdy Siła Wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez 

Stronę całości lub części zobowiązań określonych niniejszą Umową, Strona ta będzie z nich 

tymczasowo zwolniona w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa 

wskutek wystąpienia Siły Wyższej, nie dłużej jednak niż przez czas trwania Siły Wyższej. 

Warunkiem tymczasowego zwolnienia jest niezwłoczne, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia powzięcia wiadomości, powiadomienie drugiej Strony o zaistnieniu Siły 

Wyższej i uprawdopodobnieniu niemożności spełnienia świadczenia. Powiadomienie winno 

nastąpić na piśmie i wskazywać dostatecznie precyzyjnie zdarzenie stanowiące Siłę Wyższą, 

przewidywany okres opóźnienia oraz ewentualne inne skutki mające wpływ na prawidłową 

realizację niniejszej Umowy. Strona tymczasowo zwolniona wznowi działalność i wykona ciążące 

na niej zobowiązania tak szybko, jak będzie to możliwe, jednocześnie dokładając najwyższej 

staranności w celu jak najszybszego usunięcia przeszkód wykonania i zminimalizowania innych 

negatywnych konsekwencji wystąpienia Siły Wyższej. 

16. W razie zaistnienia zdarzeń, o których mowa w ust. 12 pkt. 1) lub 2) Wykonawca zobowiązuje się 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości, 

zawiadomić Zamawiającego (a następnie potwierdzić pisemnie) o rozpoczęciu okresu 

występowania tych zdarzeń. Wykonawca do ww. zgłoszenia ma obowiązek dostarczyć 

potwierdzenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o warunkach atmosferycznych 

występujących w danym okresie lub informację właściwego organu administracji rządowej  

lub samorządowej o stanie klęski żywiołowej. Powyższe dokumenty Wykonawca składa wraz  

z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji Umowy zawierającym szczegółowe uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 

17. W razie wystąpienia zdarzeń, o których mowa w niniejszym paragrafie, daty ustalone  

dla zakończenia prac/robót, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy, będą przesunięte o rzeczywisty 

czas, w którym zdarzenia te uniemożliwiły kontynuację prac pod warunkiem, że ma to bezpośredni 

wpływ na realizację całego zakresu przedmiotu Umowy, o czym Strony zdecydują w protokole 
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uzgodnień podpisanym przez należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy  

oraz Zamawiającego. 

18. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy w okolicznościach wskazanych  

w niniejszym paragrafie wymaga pisemnego aneksu do niniejszej Umowy. 

19. W przypadku, gdy Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego zgodnie z powyższymi 

postanowieniami o wystąpieniu okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie  

w terminach szczegółowo wskazanych powyżej, a w przypadku braku takiego terminu w terminie  

7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej zmianę treści Umowy lub 

w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub przy zachowaniu 

należytej staranności mógł powziąć wiedzę o takiej okoliczności (w zależności  

od tego która z okoliczności nastąpiła później), Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek 

dodatkowe wynagrodzenie lub przedłużenie terminu realizacji Umowy. 

20. Powyższe procedury mają zastosowanie również do innych okoliczności uzasadniających 

przesunięcie terminu wykonania mowy o ile w innych postanowieniach Umowy nie zastrzeżono 

innej, szczególnej procedury. 

21. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego  

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 

22. W razie wątpliwości przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; 

2) danych teleadresowych; 

3) danych rejestrowych; 

4) osoby pełniącej funkcję Koordynatora; 

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy. 

 

§ 18 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w każdym czasie  

jej realizacji ze skutkiem na przyszłość za zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie  

za prace wykonane do chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,  

z zachowaniem prawa do odszkodowań i kar umownych określonych niniejszą Umową, jeżeli 

zaistnieje co najmniej jedna z wymienionych niżej okoliczności: 

1) Wykonawca jest w zwłoce z zakończeniem prac/robót o więcej niż 14 dni w stosunku  

do terminów określonych w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy lub; 

2) Wykonawca nie wykonuje prac/robót zgodnie z Umową lub nienależycie wykonuje swoje 

zobowiązania umowne. 

2. Odstąpienie winno być dokonane w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości 

o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie wymienionej w ust. 1. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) natychmiastowego wstrzymania prac/robót; 

2) zabezpieczenia na swój koszt przerwanych prac/robót w uzasadnionym zakresie; 

3) sporządzenia protokołu inwentaryzacji prac/robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia  

w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy obowiązany jest do dokonania odbioru prac/robót 

przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace/roboty, które zostały wykonane zgodnie  

z Umową do dnia odstąpienia. 
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6. Niezależnie od uprawnienia wynikającego z ust. 1 niniejszego Paragrafu, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem na przyszłość za zapłatą wynagrodzenia 

Wykonawcy wyłącznie za prace wykonane do chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 

Umowy, z zachowaniem prawa do odszkodowań i kar umownych określonych niniejszą Umową, 

na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy. Uprawnienie to Zamawiający może wykonać w 

terminie do całkowitego wykonania przedmiotu Umowy.  

 

§ 19 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

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”), 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 postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacją przedmiotowej Umowy, w celu i w zakresie 

niezbędnym dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 

 

Realizując obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych, Zamawiający informuje, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.  

z siedzibą przy ul. Rotterdamskiej 9, 81-337 Gdynia, zarejestrowany w VII Wydziale 

Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod 

numerem KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640.  

2. Zamawiający powołał Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

iod@port.gdynia.pl.  

3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane (w tym są zbierane) przez ZMPG S.A. wyłącznie  

w celu: a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wykonania 

Umowy, b) dochodzenia ewentualnych roszczeń.  

4. Podstawa prawna przetwarzania przez ZMPG S.A. Pana/Pani danych osobowych:  

• 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,  

5. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe, jest wymogiem ustawowym  

i wynika z ustawy Prawo zamówień publicznych. Niepodanie tych danych uniemożliwia 

przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z Twoim udziałem.  

6. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:  

a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,  

b) podmiotom współpracującym z ZMPG S.A. w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych dla 

realizacji przedmiotowego procesu i zarządzania naszym podmiotem, w tym zwłaszcza 

podmiotom zaopatrującym ZMPG S.A. w umożliwiające ich realizację rozwiązania techniczne 

i organizacyjne, a zwłaszcza dostawcom usług: 

− teleinformatycznych,  

− księgowych,  
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− prawnych, doradczych oraz wspierających ZMPG S.A. w dochodzeniu należnych 

roszczeń - w przypadku ich wystąpienia (w szczególności kancelariom prawnym, firmom 

windykacyjnym),  

− kurierskich i pocztowych,  

− archiwizacyjnych,  

− związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane 

osobowe,  

c) osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym naszym pracownikom  

i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,  

d) osobom i/lub podmiotom przez Ciebie upoważnionym,  

e) innym osobom i/lub podmiotom ze względu na jawność postępowania.  

7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.  

Z zastrzeżeniem tego terminu, jeśli celem przetwarzania Pana/Pani danych jest dochodzenie 

roszczeń, to przetwarzamy dane – w tym celu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z 

przepisów ustawy Kodeks cywilny. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są 

usuwane lub poddawane anonimizacji.  

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej.  

9. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Jednakże nie 

przysługuje Panu/Pani: 

a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  

c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,  

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego 

postępowania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienie skargi do Organu Nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych), w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się z 

naruszeniem unijnych przepisów RODO. 

11. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom, których 

dane osobowe udostępni Zamawiającemu w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz realizacją niniejszej Umowy, informacji, o których mowa w art. 14 RODO, w zakresie 

analogicznym jak w niniejszym załączniku. 

 

§ 20 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  

w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 ze zm.) Zamawiający oświadcza Wykonawcy, 

iż posiada status dużego przedsiębiorcy. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

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

przy realizacji Umowy były rozwiązywane polubownie. 

4. Jeśli polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe, to spory będzie rozstrzygał  

sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły lub polecenia Zamawiającego, które mają być 

składane Wykonawcy w czasie wykonywania Umowy i z niej wynikające będą uznane  
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za doręczone z chwilą wręczenia ich przedstawicielowi Wykonawcy wskazanemu w § 8 ust. 3 pkt. 

1) niniejszej Umowy lub z chwilą ich doręczenia na adres Wykonawcy.  

6. 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. 

7. Oświadczenia stron będą doręczane na adresy wskazane w komparycji Umowy ze skutkiem uznania 

ich za doręczone. 

8. O wszelkich zmianach adresów do korespondencji Strony zobowiązane są wzajemnie  

się informować pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na dotychczasowy adres  

za skutecznie doręczoną.  

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

10. Umowa podlega prawu polskiemu. 

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. 

12. Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 

1) Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy, 

2) Załącznik nr 2 – SWZ wraz z załącznikami, 

3) Oświadczenie w sprawie sankcji nałożonych w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
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Załącznik nr 5 do SWZ – WZÓR UMOWY NA SPRAWOWANIE SERWISU 

GWARANCYJNEGO I EKSPLOATACYJNEGO INFRASTRUKTURY DO ŁADOWANIA 

SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 

„Dostawa z montażem infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych lub PHEV na 

potrzeby floty samochodowej ZMPG S.A.” 

 

Numer sprawy: ZU/227/SWZ-31/KJ/2022 

 

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, sąd rejestrowy: 

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 w całości wpłacony w wysokości 112 285 300 PLN, reprezentowaną przez: 

1) ................................................................................................................................................. 

2) ................................................................................................................................................. 

zwaną w dalszej części Umowy „ZAMAWIAJĄCYM” 

a 

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

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

reprezentowanym przez : 

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

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

zwanym w dalszej części Umowy „WYKONAWCĄ”,  

zwanymi łącznie w dalszej części Umowy „STRONAMI”, a każde z osobna „STRONĄ”, 

o następującej treści:  

§ 1 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

Zamawiający zleca sprawowanie serwisu gwarancyjnego i eksploatacyjnego urządzeń do ładowania 

samochodów elektrycznych zgodnie z ofertą z dnia ………………….. na: „Dostawa z montażem 

infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych lub PHEV na potrzeby floty samochodowej 

ZMPG S.A.”. 

 

§ 2 

ZAKRES PRAC 

 

1. Zakres prac obejmuje:  

1) przeglądy w ramach serwisu eksploatacyjnego, wykonywane zgodnie z wytycznymi 

eksploatacyjnymi producenta, obejmujące wszystkie czynności wskazane przez producenta 

urządzeń do ładowania samochodów elektrycznych jako niezbędne czynności eksploatacyjne, 

a także zakup i dostawę części niezbędnych do prowadzenia serwisu eksploatacyjnego,  

2) serwis gwarancyjny, polegający na doraźnym, niezwłocznym przystępowaniu do usunięcia 

skutków awarii/zniszczeń/usterek w urządzeniu (punkcie ładowania lub jego elemencie) celem 
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doprowadzenia do jego prawidłowego działania i przywrócenia stanu sprzed 

awarii/zniszczeń/usterki, z zachowaniem 24-godzinnego czasu na podjęcie akcji  

z zapewnieniem skutecznej naprawy i usunięcia skutków awarii/zniszczeń/usterki w ciągu 48 

godzin od powiadomienia o jej/ich wystąpieniu. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych 

okoliczności, których nie dało się wcześniej przewidzieć, termin usunięcia skutków awarii 

może być wydłużony w porozumieniu Wykonawcy z Zamawiającym, 

 

Podjęcie czynności związanych z serwisem gwarancyjnym odbywać się będzie na podstawie 

zgłoszenia telefonicznego Zamawiającego na numer telefonu Wykonawcy 

…………………….. o zaistniałej awarii, potwierdzonego następnie przesłanym e-mailem na 

adres: …………………………………... Pisemne potwierdzenie zgłoszenia awarii będzie 

zawierało nazwiska osób – nadającej i przyjmującej zgłoszenie telefoniczne. Zgłoszenia 

awaryjne przyjmowane będą przez Wykonawcę w trybie całodobowym. 24 godzinny czas na 

podjęcie akcji liczony będzie od momentu zgłoszenia telefonicznego, o którym mowa powyżej. 

 

Zakres prac Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu,  obejmuje również 

dostawę elementów i części eksploatacyjnych, koniecznych do wykonania czynności serwisowych  

i usunięcia awarii, o której mowa w ust. 1 pkt. 2) niniejszego paragrafu oraz części zamiennych 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu. 

 

2. Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu Umowy zajdzie konieczność wykonania czynności 

nieobjętych zakresem rzeczowym Umowy, tj. wykraczających poza zakres określony w Umowie, 

w tym naprawy uszkodzeń wynikłych z awarii mechanicznych instalacji i urządzeń na skutek 

świadomego uszkodzenia instalacji i urządzeń przez osoby trzecie, Wykonawca wykona je na 

dodatkowe, pisemne zlecenie Zamawiającego, w uzgodnionym terminie i za dodatkowym 

wynagrodzeniem uzgodnionym pomiędzy Stronami. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu i mienia należącego  

do Zamawiającego lub osób trzecich w trakcie wykonywania czynności serwisowych. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem i wiedzą techniczną  

oraz odpowiednimi uprawnieniami, umożliwiającymi wykonanie Umowy. 

 

§ 3 

TERMINY REALIZACJI UMOWY 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania serwisu gwarancyjnego i eksploatacyjnego objętych 

zakresem rzeczowym Umowy w terminie ustalonym telefonicznie z osobą, o której mowa  

w § 6 ust. 1 Umowy, w dni robocze Zamawiającego w godz. 800 – 1500 w okresie obowiązywania 

Umowy z częstotliwością: 

1) przegląd w ramach serwisu eksploatacyjnego obejmujący prace, o których mowa w § 2 ust. 1 

pkt. 1) niniejszej Umowy wykonywany zgodnie z wytycznymi eksploatacyjnymi producenta 

określonymi w ofercie z dnia ……………………………….., 

2) serwis gwarancyjny, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2) wykonywany w zależności  

od wystąpienia awarii. 

2. Niniejsza Umowa obowiązuje w okresie udzielonej gwarancji zainstalowanego systemu zgodnie z 

warunkami umowy nr ………………………. z dnia ……………………… na dostawę z montażem 

infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych lub PHEV na potrzeby floty samochodowej  

ZMPG S.A. w okresie udzielonej gwarancji (bieg okresu gwarancji uzależniony jest od zakończenia 
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etapu realizacji danego urządzenia do ładowania samochodów elektrycznych), z możliwością 

przedłużenia jej obowiązywania za zgodą obu Stron, o czym mowa w § 11 ust. 7 niniejszej Umowy. 

 

§ 4 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i wysokiej jakości wykonanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Polskimi Normami, odpowiednimi obowiązującymi 

przepisami, wytycznymi producenta. 

2. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na koszt własny: 

1) zapewnić w pełni wykwalifikowaną, posiadającą odpowiednie uprawnienia kadrę  

do kierowania i wykonywania czynności serwisowych, o których mowa w niniejszej Umowie; 

2) wykonywać prace będące przedmiotem Umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy 

technicznej oraz należytą starannością, określoną przy uwzględnieniu zawodowego charakteru 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej; 

3) przeszkolić swoich pracowników w zakresie ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

przed rozpoczęciem wykonywania czynności serwisowych; 

4) zakupić niezbędne materiały i części zamienne potrzebne do wykonania przedmiotu Umowy;  

5) niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zauważonych usterkach, 

przekraczających zakres czynności serwisowych; 

6) doręczać Zamawiającemu protokoły zawierające specyfikację wykonanych prac  

i wymienionych części niezwłocznie po dokonaniu czynności serwisowych. 

 

§ 5 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Zamawiający zobowiązuje się: 

1) zapewnić Wykonawcy dostęp do urządzeń do ładowania samochodów elektrycznych , w tym 

do pomieszczeń i obiektów, w których będą przeprowadzane prace w sposób umożliwiający 

prawidłowe i bezpieczne prowadzenie prac będących przedmiotem Umowy po zgłoszeniu 

przez Wykonawcę o terminie ich wykonania; 

2) powiadomić Wykonawcę o zauważonych usterkach i wadliwym działaniu urządzeń  

do ładowania samochodów elektrycznych; 

3) terminowo regulować należności za wykonane prace;  

4) przeszkolić i poinformować swoich pracowników o prawidłowej eksploatacji urządzeń  

do ładowania samochodów elektrycznych . 

 

§ 6 

NADZÓR 

 

1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważniona do potwierdzania protokołów czynności 

serwisowych jest ……………………………………., tel. ……………………………… 

2. Koordynatorem prac ze strony Wykonawcy będzie ………………………………….,  

tel. …………………………… 
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§ 7 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Za wykonywanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe  

w wysokości ………………….. zł netto (słownie: ………………………00/100 złotych),  

do którego zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 

……………………… zł (słownie: ……………………………….00/100 złotych). Wynagrodzenia 

brutto wynosi …………………………zł (słownie:………………………………….00/100 

złotych), w tym za jeden przegląd, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1) Umowy, Zamawiający zapłaci 

............... zł netto (słownie: ……………………….00/100 złotych), do którego zostanie doliczony 

należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości ……………………… zł (słownie: 

……………………………….00/100 złotych), co daje łącznie kwotę 

brutto…………………………zł za jeden przegląd. Wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w zdaniu 

poprzednim obejmuje wszystkie naprawy w ramach serwisu gwarancyjnego, o którym mowa w § 2 

ust. 1 pkt 2). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone Umową obejmuje całkowite wynagrodzenie Wykonawcy  

z tytułu wykonywania przedmiotu Umowy, w tym również: 

1) koszt podstawowych materiałów zastosowanych do świadczenia usług serwisowych; 

2) koszt dojazdu do miejsca wykonywania usług. 

3. W razie niewykonania w jakiejkolwiek części Umowy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 

zostanie proporcjonalnie zmniejszone o wartość niewykonanej części Umowy.  

4. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastaw wierzytelności Wykonawcy wynikających z 

Umowy na inną osobę. 

 

§ 8 

ROZLICZENIE 

 

1. Podstawę do wystawienia faktury VAT, stanowiącej rozliczenie za wykonanie Umowy zgodnie  

z jej treścią, będzie stanowił potwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru zleconych prac 

oraz specyfikacja dostarczonych materiałów stanowiąca załącznik do faktury. 

2. Prawidłowo wystawiona faktura będzie płatna w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od jej 

doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze. 

3. 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). 

4. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 9 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON – KARY UMOWNE 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wypadku:  

1) zwłoki w wykonaniu określonego w Umowie przedmiotu Umowy w wysokości 30,00 zł 

(słownie: trzydzieści złotych 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w stosunku  

do terminów określonych w § 2 ust. 1 pkt. 2) Umowy, 

2) nie wykonania przeglądu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1) Umowy w wysokości 1.000,00 

zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy przypadek. 
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2. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy  

z obowiązku dokończenia prac, ani z żadnych innych zobowiązań umownych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy z winy Wykonawcy  

ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania 

przez Wykonawcę obowiązków serwisowych, wynikających z niniejszej Umowy, obciążając  

go w takim wypadku karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 

1 Umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej, określonej w ust. 1 i 3 niniejszego 

paragrafu z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę, o ile nie 

dokona zapłaty kary w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążającej wystawionej  

z tytułu jej naliczenia. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość 

zastrzeżonych w niniejszej Umowie kar umownych na zasadach ogólnych w sytuacji,  

gdy wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

6. Strony ustalają maksymalną łączna wysokość kar umownych na poziomie 50% całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 

 

§ 10 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

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”), 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 postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacją przedmiotowej Umowy, w celu i w zakresie 

niezbędnym dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 

 

Realizując obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych, Zamawiający informuje, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.  

z siedzibą przy ul. Rotterdamskiej 9, 81-337 Gdynia, zarejestrowany w VII Wydziale 

Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod 

numerem KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640.  

2. Zamawiający powołał Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

iod@port.gdynia.pl.  

3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane (w tym są zbierane) przez ZMPG S.A. wyłącznie  

w celu: a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wykonania 

Umowy, b) dochodzenia ewentualnych roszczeń.  

4. Podstawa prawna przetwarzania przez ZMPG S.A. Pana/Pani danych osobowych:  

• 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,  
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5. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe, jest wymogiem ustawowym  

i wynika z ustawy Prawo zamówień publicznych. Niepodanie tych danych uniemożliwia 

przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z Twoim udziałem.  

6. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:  

f) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,  

g) podmiotom współpracującym z ZMPG S.A. w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych  

dla realizacji przedmiotowego procesu i zarządzania naszym podmiotem, w tym zwłaszcza 

podmiotom zaopatrującym ZMPG S.A. w umożliwiające ich realizację rozwiązania techniczne 

i organizacyjne, a zwłaszcza dostawcom usług: 

− teleinformatycznych,  

− księgowych,  

− prawnych, doradczych oraz wspierających ZMPG S.A. w dochodzeniu należnych 

roszczeń - w przypadku ich wystąpienia (w szczególności kancelariom prawnym, firmom 

windykacyjnym),  

− kurierskich i pocztowych,  

− archiwizacyjnych,  

− związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane 

osobowe,  

h) osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym naszym pracownikom  

i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,  

i) osobom i/lub podmiotom przez Ciebie upoważnionym,  

j) innym osobom i/lub podmiotom ze względu na jawność postępowania.  

7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.  

Z zastrzeżeniem tego terminu, jeśli celem przetwarzania Pana/Pani danych jest dochodzenie 

roszczeń, to przetwarzamy dane – w tym celu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z 

przepisów ustawy Kodeks cywilny. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są 

usuwane lub poddawane anonimizacji.  

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej.  

9. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Jednakże nie 

przysługuje Panu/Pani: 

d) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  

f) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,  

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego 

postępowania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienie skargi do Organu Nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych), w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się z 

naruszeniem unijnych przepisów RODO. 

11. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  

 

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom, których 

dane osobowe udostępni Zamawiającemu w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz realizacją niniejszej Umowy, informacji, o których mowa w art. 14 RODO, w zakresie 

analogicznym jak w niniejszym załączniku. 
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§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  

w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 ze zm.) Zamawiający oświadcza Wykonawcy, 

iż posiada status dużego przedsiębiorcy. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

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

przy realizacji Umowy były rozwiązywane polubownie. 

4. Jeśli polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe, to spory będzie rozstrzygał sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Oświadczenia stron będą doręczane na adresy wskazane w komparycji Umowy  

ze skutkiem uznania ich za doręczone. 

6. O wszelkich zmianach adresów do korespondencji Strony zobowiązane są wzajemnie się 

informować pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na adres wskazane  

w komparycji Umowy za skutecznie doręczoną. 

7. Po zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy tj. po upływie okresu udzielonej gwarancji,  

za zgodą obu Stron, może zostać zawarty stosowny aneks do Umowy przedłużający jej okres 

obowiązywania, po uzgodnieniu nowych warunków. 

8. Dniem roboczym w rozumieniu Umowy jest dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

9. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

10. Umowa podlega prawu polskiemu. 

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu  

dla każdej ze Stron. 

12. Załącznik stanowiący integralną część Umowy: 

1) oferta Wykonawcy z dnia ……………..r., 

2) Oświadczenie w sprawie sankcji nałożonych w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 


