
ZAŁĄCZNIK NR 4 
DO SWZ 

 

WZÓR UMOWY 

 
 

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

zawarta w dniu ......................... w Gdyni pomiędzy: 
Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9 wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000082699, posiadającą numer NIP 958 - 
13 - 23 - 524, REGON: 191920577, kapitał zakładowy 112 285 300 PLN wpłacony w całości, 
reprezentowaną przez: 

………………………………………………………, 
………………………………………………………., 

zwaną w dalszej części Umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, 
a 
…................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez : 
…................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................... 
zwanym w dalszej części Umowy „WYKONAWCĄ”, 
zwanymi w dalszej części Umowy łącznie „STRONAMI”, a każde z osobna „STRONĄ” 
o następującej treści:  
 

§ 1 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

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 ……………, złożoną przez firmę 
………………………, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest wydobywanie drobnych przeszkód podwodnych przy nabrzeżach w 
Porcie Gdynia w latach 2023-2024 na podstawie zleceń udzielanych Wykonawcy według 
określonych w umowie ryczałtowych cen jednostkowych.    

2. Za drobne przeszkody podwodne uznaje się m.in. odbojnice typu: Wolbrom, opony, zwoje lin, 
drobne konstrukcje metalowe i inne tego typu przeszkody. 

3. Wydobywanie drobnych przeszkód podwodnych, o których mowa w ust. 1, obejmuje ich 
wydobywanie w pasie 50 m wzdłuż nabrzeża oraz na akwenie  - w odległości większej niż 50 m 
od nabrzeża. 

4. Podstawą do określenia rodzaju i ilości przeszkód jest badanie sonarowe wykonane przez 
Zamawiającego, które Zamawiający wg uznania może uzupełnić o wyniki przeglądu podwodnego.  

5. Ryczałtowe ceny jednostkowe uwzględniają wykonanie niżej określonych prac podczas realizacji  
zleceń objętych przedmiotem Umowy, tj.: 
1) zlokalizowanie przez nurka i wydobycie przeszkód podwodnych; 
2) zagospodarowanie wydobytych przeszkód podwodnych przez Wykonawcę zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2022.699), wraz z dostarczeniem 
Zamawiającemu dokumentów związanych z zagospodarowaniem odpadów, tj. karty 



przekazania odpadów każdorazowo po zakończeniu prac i przed przystąpieniem do czynność 
odbiorowych; 

3) wykonanie i przedstawienie Zamawiającemu nadwodnej dokumentacji fotograficznej 
wydobytych przeszkód w formie elektronicznej przesłanej na adres e-mail wskazany w umowie. 

4) wykonanie atestów nurkowych czystości dna na odcinku wykonanych prac w pasie o szerokości 
50 m wzdłuż nabrzeża oraz na akwenie w odległości większej niż 50 m każdorazowo po 
zakończonych pracach. 

6. Zamawiający szacuje wydatki na wydobywanie drobnych przeszkód na poziomie 500 000,00 zł 
netto narok. 

7. Kwota, o której mowa w ust. 6 powyżej jest jedynie kwotą orientacyjną. Udzielenie zleceń na kwotę 
niższą niż wskazana nie może być podstawą roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu 
niewywiązania się ze zobowiązań objętych Umową. Wydobywanie przeszkód podwodnych przy 
nabrzeżach w Porcie Gdynia będzie przeprowadzone w zależności od bieżących potrzeb 
związanych z utrzymaniem i remontami prowadzonymi przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający informuje, iż przy niektórych nabrzeżach portowych znajdują się umocnienia dna i 
po stronie Wykonawcy leży dobór technologii nie dopuszczającej do ich uszkodzenia. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość sprawdzenia wykonanych prac poprzez wykonanie 
kontrolnego badania sonarowego (na koszt Zamawiającego) w terminie 5 dni od daty pisemnego 
zgłoszenia do odbioru końcowego prac, o którym mowa w §13 ust.1. W przypadku stwierdzenia 
zalegania przeszkód w zleconym przez Zamawiającego kontrolnym badaniu sonarowym, 
Wykonawca będzie zobowiązany w terminie ustalonym przez Zamawiającego do ponownego 
wykonania prac na swój koszt. W takim przypadku Wykonawca ponosi koszt wykonania kolejnego 
kontrolnego badania sonarowego. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy wraz z 
wyszczególnieniem prac do wykonania określony został w Rozdziale IV SWZ. 

10. SWZ wraz z pytaniami Wykonawców i odpowiedziami Zamawiającego stanowią załącznik nr 2 do 
Umowy będący integralną częścią Umowy. 

 
§ 3 

TERMINY REALIZACJI UMOWY  

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2024 r. Wykonywanie prac 
objętych przedmiotem Umowy w oparciu o zlecenia udzielane Wykonawcy odbywać się będzie 
sukcesywnie w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego. 

2.  Wykonawca będzie realizował zlecane prace w terminach: 
1) przystąpienie do wykonywania prac - w ciągu 7 dni od otrzymania zlecenia na adres  

e-mail wskazany w Umowie, pod rygorem odstąpienia przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia 
od zlecenia. 

2) wydobycie przeszkód do 30 sztuk przy danym nabrzeżu – 15 dni roboczych liczonych od dnia 
przyjęcia zlecenia do realizacji, 

3)  wydobycie przeszkód powyżej 30 sztuk przy danym nabrzeżu – 30 dni roboczych liczonych od 
dnia przyjęcia zlecenia do realizacji. 
 

 
 

§ 4 

ZMIANY TERMINU REALIZACJI UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu wykonania prac określonego każdorazowo w 
zleceniu, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy o łączny czas przestojów wyłącznie  
w przypadku wystąpienia okoliczności, za które w zgodnej ocenie Stron Umowy Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności, a do których zalicza się brak dostępu do rejonu wykonywania prac oraz 
niekorzystne warunki pogodowe, które w sposób obiektywny utrudniałyby lub uniemożliwiałyby 
przeprowadzenie prac. Zdarzenie takie i rzeczywisty czas przestoju Wykonawca każdorazowo 
potwierdzi u Zamawiającego. 



2. Zmiana terminu wykonania prac może nastąpić wyłącznie w wypadku wystąpienia okoliczności, za 
które w zgodnej ocenie Stron Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Wykonawca zobowiązany 
jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie o każdym przypadku wstrzymania prac, najpóźniej dnia 
następnego od dnia wstrzymania wraz z podaniem przyczyn. 

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

4. Zgoda Zamawiającego na zmianę terminu wykonania prac wyrażona w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności nie może stanowić podstawy do żądania zmiany wynagrodzenia za wykonanie 
prac, stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

 

§ 5 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) wskazywania Wykonawcy (w przypadku wystąpienia konieczności) miejsca postoju jednostek 

pływających na czas trwania prac i czas niesprzyjających warunków meteorologicznych; 
2) odbioru prac w ramach poszczególnych zleceń stanowiących przedmiot Umowy; 
3) zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w Umowie. 
 

§ 6 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe wykonywanie prac zgodnie z Umową, SWZ, 
materiałami przetargowymi, wiedzą techniczną, Polskimi Normami oraz odpowiednimi 
obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac 
podwodnych (Dz.U. 2021.poz.612 t.j.), przepisami  bhp i ppoż., przepisami portowymi (Zarządzenie 
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni nr 9 z dnia 16 lipca 2018 r. PRZEPISY PORTOWE – Dz. Urz. 
Woj. Pomorskiego Poz. 2832  – dostępne na stronie internetowej: www.umgdy.gov.pl ) jak również 
bieżącymi zaleceniami i wytycznymi Zamawiającego.  

2. Wykonawca własnym kosztem i staraniem zapewni w pełni wykwalifikowaną, posiadającą 
odpowiednie uprawnienia kadrę do kierowania i wykonywania prac oraz odpowiedni sprzęt. 

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

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

 
§ 7 

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na koszt własny zapewnić: 
1) w pełni wykwalifikowaną kadrę techniczną posiadająca odpowiednie wykształcenie i 

doświadczenie, a także odpowiedni sprzęt; 
2) zabezpieczyć mienie znajdujące się w rejonie wykonywania przeglądów; 
3) przeszkolić wszystkie osoby wykonujące prace w zakresie ogólnych zasad bezpieczeństwa i 

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

związanych z realizacją umowy;  
5) zabezpieczyć rejon wykonywania przeglądów pod względem bhp i ppoż. zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie;  
6) w czasie realizacji prac utrzymywać rejon wykonywania przeglądów w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych - opóźnienia realizacji prac z powyższego powodu obciążają 
Wykonawcę;  

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



8) wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i 
wszystkimi postanowieniami Umowy; 

9) uzyskać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia,  pozwolenia i certyfikaty; 
10) przekazać Zamawiającemu dokumentację inwentaryzacyjną wraz z atestem nurkowym (czystości 

dna) oraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania prac zgłaszanych do 
odbioru, o której mowa w § 2, w formie papierowej w trzech egzemplarzach oraz w formie 
elektronicznej;  

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

12)  zgodne z obowiązującymi przepisami zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku jego 
działalności w związku z wykonywaniem Umowy. 

 
§ 8 

PODWYKONAWCY 

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

a) szczegółowy przedmiot prac…………………………………………...………......, 
b) podwykonawca…………………………………………………………………….., 

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

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

 
 

§ 9 

UBEZPIECZENIE 

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

z tytułu prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 500 000,00 
zł (słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. Polisa OC winna być zawarta na czas obejmujący co najmniej okres 
wykonywania Umowy bądź odnawialna do tego okresu. 

2) Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy powinien obejmować także 
odpowiedzialność cywilną za szkody:  

a) wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa, 
b) wyrządzone przez podwykonawców (w tym dalszych podwykonawców) – w przypadku 

realizacji zamówienia przez podwykonawców, 
c)  szkody spowodowane zanieczyszczeniem środowiska, z limitem 20% wymaganej 

sumy gwarancyjnej. 
3) Udziały własne/franszyzy mogą zostać ustanowione na poziomie: 

a) dla szkód rzeczowych zgodnym z dobrymi praktykami rynkowymi, jednak nie mogą 
przekraczać 10.000 zł (słownie: dziesięciu tysięcy 00/100 złotych); 

b) dla szkód osobowych – zniesiony udział własny/franszyza. 
4) Ochroną ubezpieczeniową objęte będą szkody osobowe lub szkody rzeczowe powstałe w 

okresie ubezpieczenia, jeżeli zgłoszenie roszczenia z tego tytułu nastąpi przed upływem terminu 
przedawnienia. 



5) W ciągu 14 dni od daty podpisania Umowy złożyć w Dziale Zamówień pok. 331 
Zamawiającego potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię polisy ubezpieczeniowej , 
o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu wraz z  dowodem opłacenia składki. 

 
6) Składać potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię kolejnych odnowień umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z dowodem opłacenia składki kolejnych 
odnowień umowy ubezpieczenia w Dziale Budowli Hydrotechnicznych pok. 319.  

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

3. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków określonych w pkt 5) i pkt 6) niniejszego paragrafu, 
Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy, w terminie 30 dni od dnia, w którym Wykonawca 
zobowiązany był złożyć opłaconą polisę ubezpieczeniową. 

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

 
§ 10 

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

…………………………………………adres e-mail:…………………………. 
2. Przedstawicielem Wykonawcy we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem Umowy 

będzie …………………………………adres e-mail:……………………….. 
3. Ewentualna zmiana osób pełniących funkcje, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie 

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

§ 11 
WYNAGRODZENIE 

 
1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych zleceń objętych przedmiotem umowy 

zostanie określona w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys powykonawczy 
uwzględniający zakres faktycznie wykonanych prac oraz ryczałtowe ceny jednostkowe netto, 
zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia……………, tj.: 
1) „Wydobywanie drobnych przeszkód podwodnych przy nabrzeżach w Porcie Gdynia w 

latach 2023-2024” - w pasie 50 m wzdłuż nabrzeża:  
 

 
 
      Wyszczególnienie 

1.1  Ryczałtowa cena 
jednostkowa za 

wydobycie do 30 sztuk 
(w jednym zleceniu) 

1.2  Ryczałtowa cena 
jednostkowa za wydobycie 
powyżej 30 szt.(w jednym 

zleceniu) 
                (C1.1)                   (C1.2) 

wydobywanie drobnych 
przeszkód podwodnych przy 
nabrzeżach w Porcie Gdynia  
w latach 2023-2024  w pasie 50 
m wzdłuż nabrzeża  

 
 

…….…….  zł netto/szt. 
    …..….….  zł brutto/szt. 

 
 

……………… zł netto/szt. 
     …………...… zł brutto/szt. 

 

2)  „Wydobywanie drobnych przeszkód podwodnych przy nabrzeżach w Porcie Gdynia w 
latach 2023-2024” - na akwenie w odległości większej niż 50 m od nabrzeża: 

 



 
 
    Wyszczególnienie  

2.1  Ryczałtowa cena 
jednostkowa za wydobycie  

do 30 sztuk(w jednym 
zleceniu) 

2. 2 Ryczałtowa cena 
jednostkowa za wydobycie  
powyżej 30 szt.(w jednym 

zleceniu) 
(C2.1) (C2.2) 

 Wydobywanie drobnych 
przeszkód podwodnych przy 
nabrzeżach w Porcie Gdynia w 
latach 2023-2024 na akwenie w 
odległości większej niż 50 m od 
nabrzeża 

 
 

…………….  zł netto/szt. 
………..…….  zł brutto/szt 

 
 

…………zł netto /szt. 
………… zł brutto/szt 

2. Parametry cenotwórcze przyjęte do wyliczenia podanych w ust. 1  jednostkowych  cen ryczałtowych 
prac objętych przedmiotem zamówienia  są następujące:  
1) roboczogodzina (R) - ................. zł/rg;  
2) koszty pośrednie (Kp) do R i S - ................ %;  
3) zysk (Z) do R, S, Kp - ................. %; 
4) koszty zakupu (Kz) do M - ................. %;  
5) holownik do 50 kM - …………..zł/h;  
6) ponton - ………….....zł/h;  
7) łódź robocza - …………….zł/h; 
8) baza nurkowa - …………….zł/h;  
9) samochód skrzyniowy - .…………….zł/h;  
10) dźwig kołowy do 10T - …………….zł/h;  
11) sprężarka - …………….zł/h;  
12) spawarka - …………….zł/h;  
Ww. parametry będąstosowane do wyceny ewentualnych prac dodatkowych lub zamiennych. 

3. W trakcie realizacji prac ryczałtowe ceny, o których mowa w ust. 1 będą przeliczane z 
uwzględnieniem niżej wymienionych współczynników: korygujących  
1 ) prace na głębokości większych niż 12,0 m do głębokości 15,0 m – współczynnik 1,1; 
2) prace na głębokości większych niż 15,0 m do głębokości 18,0 m – współczynnik 1,2. 

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

i nabrzeża; 
2) koszt ewentualnych przestojów spowodowanych wystąpieniem warunków meteorologicznych 

uniemożliwiających wykonywanie prac; 
3) koszt użycia sprzętu pływającego; 
4) koszt ewentualnych holowań; 
5) koszt prowadzonych podczas wykonywania prac pomiarów i badań; 
6) koszt wykonania dokumentacji inwentaryzacyjnej wraz z atestem nurkowym (czystości dna) 

oraz zapisem w wersji cyfrowej; 
7) kosztów wymaganych ubezpieczeń; 
8) opracowania dokumentacji powykonawczej wraz z zapisem w wersji cyfrowej; 
9) przeniesienie praw autorskich, o których mowa w § 14 Umowy. 

3. W przypadku, gdy w toku realizacji przedmiotu Umowy, wystąpi potwierdzona przez 
Zamawiającego konieczność wykonania prac innych niż określone Umową , Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wniosku określającego zakres tych prac i 
konieczność ich wykonania wraz z kosztorysem wstępnym.  Zostaną one rozliczone kosztorysem 
powykonawczym, zaakceptowanym przez Zamawiającego, sporządzonym w oparciu o obmiar 
faktycznie wykonanych prac. 

4. Ryczałtowe ceny jednostkowe podane w ust. 1 niniejszego paragrafu obowiązują w całym okresie 
obowiązywania Umowy. 

5. Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie za prace nie wykonane z jakichkolwiek przyczyn. 
Wyliczenie kwoty nienależnego wynagrodzenia nastąpi w oparciu o ryczałtowe ceny jednostkowe.  



6. Niniejsza Umowa nie zobowiązuje Zamawiającego do udzielenia Wykonawcy jakiegokolwiek 
zlecenia. Nieudzielanie przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy żadnych zleceń w 
zakresie wydobywania drobnych przeszkód podwodnych w Porcie Gdynia, nie może stanowić 
podstawy do wystąpienia z roszczeniem wobec Zamawiającego z tytułu niewywiązania się z 
Umowy. 

 
§ 12 

ROZLICZENIE  
1. Strony ustaliły, że wynagrodzenie za wykonanie prac określonych każdorazowo w zleceniu będzie 

płatne, na podstawie wystawionej i przekazanej Zamawiającemu faktury, o której mowa w ust. 2,  
po dostarczeniu przez Wykonawcę wyników prac potwierdzonych dokumentacją inwentaryzacyjną 
wraz z atestem nurkowym (czystości dna), po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru końcowego zleconych prac oraz zaakceptowany 
przez Zamawiającego kosztorys powykonawczy uwzględniający zakres i obmiar faktycznie 
wykonanych prac oraz ryczałtowe ceny jednostkowe brutto ujęte w § 11 ust. 1 Umowy. 

2. Każda faktura, oprócz elementów wymaganych przepisami prawa polskiego musi zawierać 
obligatoryjnie nr Umowy i nr zlecenia i nazwę zadania. Do każdej 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 (PLN) bez względu na 

uwarunkowania Wykonawcy. 
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. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail:  

e-faktura@port.gdynia.pl lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (adres 
PEF) Zamawiającego: NIP – 9581323524. 

 

§ 13 

ODBIÓR PRAC 
 

1. Każdorazowo gotowość do odbioru końcowego prac wykonanych na podstawie udzielonych zleceń, 
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na podstawie pisemnego oświadczenia kierownika prac, 
niezwłocznie po całkowitym wykonaniu wszystkich prac wskazanych w zleceniu oraz innych 
czynności przewidzianych odpowiednimi obowiązującymi przepisami. 

2. Razem ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego poszczególnych zleceń  Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu: 
1) atest czystości dna - 3 egz., 
2) dokumentację powykonawczą (inwentaryzacyjną) w formie papierowej w trzech 

egzemplarzach oraz w formie elektronicznej; 
3) dokumentację fotograficzną wydobytych przeszkód w formie elektronicznej;  
4) dokumenty przekazania odpadów (wydobytych przeszkód podwodnych) - 1 egz. 



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

4. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego prac nie wpływa na prawo dochodzenia 
roszczeń odszkodowawczych. 

5. Jeżeli w wyniku kontrolnego badania sonarowego, o którym mowa w § 2 ust. 9 Umowy, zostanie 
stwierdzone zaleganie przeszkód, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami tego badania. 
Wykonawca będzie zobowiązany do wydobycia stwierdzonych przeszkód na swój koszt w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Odbiór Przedmiotu Umowy będzie każdorazowo następował na podstawie podpisanego przez obie 
Strony protokołu, do którego winna być dołączona dokumentacja, o której mowa w ust. 2. 

 

§ 14 

PRAWA AUTORSKIE  

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 11, ust. 1 przenosi w całości na 
Zamawiającego następujące prawa do utworów objętych przedmiotem Umowy powstałych w 
związku jej wykonaniem: 
1) majątkowe prawa autorskie; 
2) prawo na wykonywanie 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 niniejszego paragrafu następuje na podanych 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 wielokrotnej realizacji robót budowlanych przez Zamawiającego; 
9) wykorzystanie dokumentacji projektowej, rozwiązań i koncepcji w celu związanym  

z realizacją inwestycji, dla której opracowanie zostało wykonane, w tym jako część specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub przekazywanie podmiotom biorącym udział w procesie inwestycyjnym; 

10) użytkowanie utworów 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 na Zamawiającego inne niż określone w ust. 2 (nowe) pola 
eksploatacji na wniosek Zamawiającego, na warunkach określonych w aneksie do Umowy.  

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 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 materiałów nabytych 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 
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 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. 2021 r. poz. 1062, z późn. zm.), 
w związku z wykonywaniem Umowy. 

 
 

§ 15 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON – KARY UMOWNE 
 

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

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

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

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

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

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

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust.1 niniejszego 
paragrafu z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

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

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia kwoty kar umownych, o ile nie dokona 
zapłaty kary w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej wystawionej z tytułu jej 
naliczenia. 

6. Strony ustalają, że łączna wysokość kar umownych w trakcie trwania Umowy nie przekroczy 
wartości 500 000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych). 

 
 

 
 
 



 
§ 16 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w każdym czasie jej realizacji 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 Umową, jeżeli: 
1) Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z Umową lub nienależycie wykonuje którekolwiek z 

zobowiązań umownych, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Zamawiający może wykonać 
w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie od Umowy, 

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

3) Wykonawca osiągnie limit kar umownych wskazanych w § 15 ust. 6 Umowy; uprawnienie do 
odstąpienia od Umowy Zamawiający może wykonać w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni 
od osiągnięcia limitu kar umownych przez Wykonawcę. 

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

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

dzień odstąpienia w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy. 
4. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy obowiązany jest do dokonania odbioru prac 

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

§ 17 
OCHRONA 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 ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 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,  

 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. 

 

§ 18 
 WALORYZACJA 

 

 

1. Wynagrodzenie ryczałtowych cen jednostkowych, o których mowa w § 11 ust. 1, będzie corocznie 
jednorazowo waloryzowane na wniosek Wykonawcy w okresach 12 - miesięcznych od daty zawarcia 
umowy przy zastosowaniu odpowiedniego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem za rok ubiegły, nie mniejszego niż 100, ogłaszanego w komunikacie 
odpowiedniego organu statystycznego, którym na dzień zawarcia umowy jest Prezes Głównego 
Urzędu Statystycznego. Waloryzacja wynagrodzenia stanowi zmianę niniejszej umowy i wymaga 
formy pisemnej w postaci aneksu i będzie dokonana wg poniższych zasad:  

1) Waloryzacja może obejmować wyłącznie wynagrodzenie za prace, które w  dniu dokonania 
waloryzacji nie zostały jeszcze zlecone. 

2) Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia w związku ze wzrostem wskaźnika cen 
towarów i usług konsumpcyjnych może wynosić 10% w stosunku do wynagrodzenia 
ustalonego na podstawie ryczałtowych cen jednostkowych określonych w § 11 ust. 1. Umowy. 

3) Pierwsza waloryzacja nastąpi w roku 2024. 
 

 

 

§ 19 
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. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
3. Każda strona Umowy została parafowana przez zawierających Umowę. 
4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, jakie mogą powstać 

przy realizacji niniejszej umowy były rozwiązywane polubownie. 
6. W wypadku gdy polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe, spory będzie rozstrzygał sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
7. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły lub polecenia Zamawiającego, które mają być 

składane Wykonawcy w czasie wykonywania niniejszej umowy i z niej wynikające będą uznane za 
doręczone z chwilą wręczenia przedstawicielowi Wykonawcy wskazanemu w § 10 ust. 2. 

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



w siedzibie Zamawiającego będą uważane za doręczone dopiero w następnym dniu roboczym. 
Dniem roboczym w rozumieniu Umowy jest dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 

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

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

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
12. Umowa podlega prawu polskiemu. 
13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. 
 
Załączniki stanowiące integralną część umowy: 
1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia ………………; 
2) Załącznik nr 2 – SWZ. 
3) Oświadczenie w sprawie sankcji nałożonych w związku z inwazją Rosji na Ukrainę 

 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                     WYKONAWCA 
 

  



Zał. nr 3 do Umowy  

Oświadczenie w sprawie sankcji nałożonych w związku z inwazją Rosji na Ukrainę 

DEFINICJE 

 Działalność 
Sankcjonowana 

oznacza wszelkie działania, które zostały objęte (zakazane) 
przez Sankcje; 

 Dzień Podpisania oznacza dzień podpisania przedmiotowego oświadczenia; 

 Klauzula o Braku 
Zaangażowania 

ma znaczenie nadane temu terminowi w Punkcie 0; 

 Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1360), z późniejszymi zmianami; 

 Krewny oznacza, w odniesieniu do osoby fizycznej, jej małżonka, 
rodzeństwo, zstępnych i wstępnych; 

 Najlepsza Wiedza oznacza: 

(a) faktyczną wiedzę Strony, oraz 
(b) wiedzę, jaką Strona powinna posiadać w Dniu 

Podpisania, gdyby przed złożeniem danego 
zapewnienia dołożyła należytej staranności w celu 
sprawdzenia, czy w Dniu Podpisania zapewnienia 
były prawdziwe i nie wprowadzały w błąd; 

 Naruszenie Zapewnień 
Dotyczących Sankcji 

ma znaczenie nadane temu terminowi w Punkcie 0; 

 Okres Naprawczy ma znaczenie nadane temu terminowi w Punkcie 0; 

 Podmiot Powiązany oznacza, w odniesieniu do dowolnego podmiotu, każdy 
podmiot, który w dowolnym czasie (i) kontroluje lub (ii) jest 
kontrolowany przez lub (iii) znajduje się pod wspólną 
kontrolą z takim podmiotem; 

na potrzeby niniejszej definicji, "kontrola" oznacza w 
odniesieniu do osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 
nieposiadającej osobowości prawnej:  

(a) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio: (i) 
większości kapitału zakładowego tego podmiotu, (ii) 
większości praw głosu w tym podmiocie, lub (iii) 
prawa do wyboru większości członków organów 
tego podmiotu, lub  

posiadanie, bezpośrednio lub pośrednio, uprawnień do 
kierowania lub wpływania na politykę zarządzania 
takim podmiotem, czy to poprzez udział w kapitale 



zakładowym, posiadanie praw głosu i/lub papierów 
wartościowych, na mocy umowy (w tym pożyczki 
lub kredytu), jako powiernik, wykonawca lub 
przedstawiciel (dla uniknięcia wątpliwości, spółkę 
zarządzającą uznaje się za sprawującą kontrolę nad 
funduszem, którym zarządza), lub  

każdy inny podmiot, który kontroluje ten podmiot w 
rozumieniu art. 4 pkt 4 Ustawy o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów; 

 Podmiot Sankcjonowany oznacza każdą osobę fizyczną lub każdy podmiot, w tym 
osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, objętą przez Sankcje lub której Sankcje 
dotyczą; 

 Sankcje oznacza wszelkie środki o charakterze sankcyjnym nałożone 
przez: 

(b) Organizację Narodów Zjednoczonych, 
(c) państwo członkowskie Organizacji Narodów 

Zjednoczonych, 
(d) Unię Europejską, 
(e) każdą inną organizację międzyrządową, 

wprowadzone w związku z naruszeniem integralności 
terytorialnej Ukrainy i inwazją na Ukrainę (w tym również 
aneksją Krymu i konfliktem w regionie Donbasu), które 
obowiązują w Dniu Podpisania i w każdym innym dniu 
obowiązywania niniejszej Umowy (wraz z wszelkimi 
zmianami), w szczególności, ale nie wyłącznie, na podstawie 
poniższych aktów prawnych: 

(a) Decyzji Rady 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 
r. dotyczącej środków ograniczających w związku z 
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie, 

(b) Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 
lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających 
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 
sytuację na Ukrainie, 

Decyzji Rady (WPZiB) 2022/327 z dnia 25 lutego 2022 r. w 
sprawie zmiany decyzji 2014/512/WPZiB 
dotyczącej środków ograniczających w związku z 
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie, 

Decyzji Rady (WPZiB) 2022/346 z dnia 1 marca 2022 r. 
zmieniającej decyzję 2014/512/WPZiB dotyczącą 
środków ograniczających w związku z działaniami 
Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, 

Decyzji Rady (WPZiB) 2022/354 z dnia 2 marca 2022 r. 
zmieniającej decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie 



środków ograniczających w odniesieniu do działań 
podważających lub zagrażających integralności 
terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy 
oraz Rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 
2022/353 z dnia 2 marca 2022 r. wykonującego 
Rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie 
środków ograniczających w odniesieniu do działań 
podważających integralność terytorialną, 
suwerenność i niezależność Ukrainy lub im 
zagrażających, 

Countering America's Adversaries Through Sanctions Act 
(U.S.A. Public Law 115-44, AE 2.110:115-44), 

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 
2022.835), 

przeciwko Federacji Rosyjskiej, Republice Białorusi, 
wskazanym osobom fizycznym i podmiotom jak również 
przeciwko jakimkolwiek innym krajom lub podmiotom 
względem których sankcje zostaną nałożone; 

 Spółka oznacza Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 

 Strona oznacza kontrahenta Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.; 

 Strona Naruszająca 
Sankcje 

ma znaczenie nadane temu terminowi w Punkcie 0; 

 Umowa oznacza umowę, do której załącznik stanowi niniejsze 
oświadczenie; 

 Ustawa o Ochronie 
Konkurencji i 
Konsumentów 

oznacza ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji (Dz.U. z 2021 poz. 275), z późniejszymi 
zmianami; 

 Władze Rosyjskie oznacza Federację Rosyjską (i jej kraje związkowe), 
federalne i lokalne władze państwowe, państwowe jednostki 
organizacyjne i przedsiębiorstwa państwowe, instytucje 
publiczne, wszelkie spółki i podmioty bezpośrednio lub 
pośrednio kontrolowane przez wyżej wymienione oraz 
wszelkie Podmioty Powiązane z wyżej wymienionymi. 

 Zapewnienia Dotyczące 
Sankcji 

oznacza oświadczenia i zapewnienia Stron dotyczące 
zgodności z przepisami dotyczącymi Sankcji, o których 
mowa w Punkcie 0; 



 Zawiadomienie o 
Naruszeniu 

ma znaczenie nadane temu terminowi w Punkcie 0. 

 

ZAPEWNIENIA DOTYCZĄCE SANKCJI 

Powiązania kapitałowe 

Żaden z udziałów w kapitale zakładowym Strony (i) nie jest własnością bezpośrednio lub pośrednio, ani 
(ii) nie został na nim ustanowiony zastaw ani użytkowanie na rzecz: 

Podmiotów Sankcjonowanych, ich Podmiotów Powiązanych lub Krewnych, 

Władz Rosyjskich, 

według Najlepszej Wiedzy Strony, jakiegokolwiek podmiotu lub osoby, która korzysta z 
kapitału lub finansowania zapewnionego przez Podmiot Sankcjonowany. 

Żaden z podmiotów wskazanych w Punktach 0 - 0 bezpośrednio lub pośrednio: 

nie posiada ani nie kontroluje żadnych praw głosu w organach korporacyjnych Strony,  

nie ma prawa wyboru ani nie kontroluje wyborów członków organów korporacyjnych Strony, 

nie ma uprawnień umożliwiających wpływanie na sposób prowadzenia działalności przez 
Stronę lub jej Podmiot Powiązany, czy to poprzez posiadanie udziałów w kapitale 
zakładowym spółki kapitałowej, członkostwa w spółce osobowej, na podstawie innych 
uprawnień właścicielskich, na podstawie umowy lub w inny sposób; 

nie zapewnia Stronie żadnego finansowania. 

Strona bezpośrednio ani pośrednio: 

nie posiada żadnych udziałów ani nie jest uprawniona z tytułu zastawu lub użytkowania 
ustanowionego na udziale w Podmiocie Sankcjonowanym ani, według najlepszej 
wiedzy Strony, w jego Podmiocie Powiązanym, 

nie posiada żadnych papierów wartościowych wyemitowanych przez Podmioty Sankcjonowane 
lub Władze Rosyjskie, 

nie posiada ani nie kontroluje żadnych praw głosu w żadnym Podmiocie Sankcjonowanym ani, 
według Najlepszej Wiedzy Strony, w Podmiocie Powiązanym Podmiotu 
Sankcjonowanego,  

nie posiada żadnego prawa do wybierania lub kontrolowania wyborów do organów 
korporacyjnych jakiegokolwiek Podmiotu Sankcjonowanego lub, zgodnie z Najlepszą 
Wiedzą Strony, Podmiotu Powiązanego Podmiotu Sankcjonowanego, 

nie ma możliwości decydowania o sposobie prowadzenia działalności gospodarczej przez 
Podmiot Sankcjonowany lub, zgodnie z Najlepszą Wiedzą Strony, przez Podmiot 

Powiązany Podmiotu Sankcjonowanego, czy to poprzez posiadanie udziałów w kapitale 
zakładowym spółki kapitałowej, członkostwo w spółce osobowej, na podstawie innych 

uprawnień właścicielskich, na podstawie umowy lub w inny sposób. 



Zgodnie z Najlepszą Wiedzą Strony, Strona nie posiada, bezpośrednio ani pośrednio, uprawnień do 

decydowania o sposobie prowadzenia działalności gospodarczej poprzez posiadanie udziałów 
w kapitale zakładowym spółki kapitałowej, członkostwo w spółce osobowej, na podstawie 

innych uprawnień właścicielskich, na mocy umowy lub w inny sposób, w odniesieniu do 
jakiegokolwiek podmiotu korzystającego z kapitału przekazanego przez Podmiot 
Sankcjonowany lub Władze Rosyjskie. 

Powiązania osobowe 

Żaden z członków organów i pracowników szczebla kierowniczego Strony nie jest: 

Podmiotem Sankcjonowanym lub jego Krewnym, lub 

według najlepszej wiedzy Strony, osobą korzystającą z kapitału udostępnionego przez Podmiot 
Sankcjonowany, jego Podmiot Powiązany lub Krewnego. 

Żaden Podmiot Sankcjonowany lub jego Krewny nie jest beneficjentem rzeczywistym Strony. 

Powiązania kontraktowe i Działalność Sankcjonowana 

Strona przestrzega wszelkich obowiązujących praw i przepisów dotyczących Sankcji.  

Strona ani jej Podmioty Powiązane nie prowadzą żadnej Działalności Sankcjonowanej.  

Strona nie jest stroną żadnej umowy, nie składa żadnych zamówień ani nie nabywa żadnych usług od: 

Podmiotów Sankcjonowanych, ich Podmiotów Powiązanych, lub według najlepszej wiedzy 
Strony, Krewnych Podmiotów Sankcjonowanych, 

Władz Rosyjskich, 

żadnego podmiotu ani osoby, która korzysta z kapitału dostarczonego przez jakikolwiek 
Podmiot Sankcjonowany lub Władze Rosyjskie. 

Strona nie jest stroną żadnej umowy, na podstawie której podmioty wskazane w Punktach 0 - 0 mogą 
odnosić jakąkolwiek korzyść lub są w jakikolwiek sposób zaangażowane. 

Strona nie angażuje się w żadne projekty biznesowe i relacje z Podmiotami Sankcjonowanymi. 

  

Wsparcie dla Federacji Rosyjskiej i omijanie Sankcji 

Strona, jej Podmioty Powiązane oraz, zgodnie z Najlepszą Wiedzą Strony, jej Krewni nie prowadzą 

żadnych działań wspierających, związanych ze wspieraniem Podmiotów Objętych Sankcjami 
lub Władz Rosyjskich w związku z ich zaangażowaniem w inwazję na Ukrainę w jakikolwiek 
sposób, w tym nie udzielają wsparcia finansowego. Strona, jej Podmioty Powiązane oraz, 
zgodnie z najlepszą wiedzą Strony, jej Krewni nie czerpią żadnych korzyści z zaangażowania 
w inwazję na Ukrainę. 

Strona, jej Podmioty Powiązane i Krewni nie uchylają się od jakichkolwiek Sankcji, nie naruszają 
przepisów nakładających Sankcje ani nie ułatwiają innym podmiotom uchylania się od Sankcji. 

OBOWIĄZEK ZACHOWANIA ZGODNOŚCI Z ZAPEWNIANIAMI DOTYCZĄCYMI 

SANKCJI. DZIAŁALNOŚĆ OBJĘTA SANKCJAMI 

Strona oświadcza, że: 



Zapewnienia Dotyczące Sankcji są prawdziwe w Dniu Podpisania, oraz 

Dołoży wszelkich starań, aby Zapewnienia Dotyczące Sankcji pozostały prawdziwe przez cały 
okres obowiązywania Umowy. 

Strona będzie monitorować swoje inwestycje i działalność gospodarczą w celu zapewnienia zgodności 
z wyżej wymienionym zobowiązaniem, przy jednoczesnym dochowaniu należytej staranności 
ogólnie wymaganej w jej relacjach biznesowych. 

Strona niezwłocznie powiadomi Spółkę o każdym znanym jej zdarzeniu, stanie, fakcie lub okoliczności, 
które: 

wystąpiły, powstały lub istniały przed Dniem Podpisania, ale Strona nie była o nich świadoma, 
lub 

występuje, powstaje lub istnieje po Dniu Podpisania, 

i które spowodowałyby lub stanowiłyby nieścisłość lub naruszenie jakiegokolwiek Zapewnienia 
Dotyczącego Sankcji ("Naruszenie Zapewnień Dotyczących Sankcji"). 

Strona ani jej Podmioty Powiązane lub Krewni nie prowadzą ani nie są w jakikolwiek sposób, 
bezpośrednio lub pośrednio, zaangażowani w działalność objętą sankcjami ani w jakąkolwiek 

działalność wspierającą lub związaną ze wspieraniem inwazji Rosji na Ukrainę ("Klauzula o 
Braku Zaangażowania"). 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH SANKCJI 
ORAZ ZA NARUSZENIE KLAUZULI O BRAKU ZAANGAŻOWANIA  

Odpowiedzialność Strony za Naruszenie Zapewnień Dotyczących Sankcji oraz naruszenie Klauzuli o 
Braku Zaangażowania będzie odpowiedzialnością gwarancyjną, co oznacza, że Strona ponosi 
odpowiedzialność za nieprawdziwość takiego oświadczenia i zapewnienia lub niewykonanie / 
nienależyte wykonanie zobowiązania na zasadzie ryzyka i niezależnie od winy lub 

świadomości. 

Strona potwierdza, że w przypadku jeśli Spółka zostanie poinformowana lub jeśli w inny sposób dowie 

się o (i) Naruszeniu Zapewnień Dotyczących Sankcji przez Stronę lub (ii) o fakcie, że Strona 
naruszyła Klauzulę o Braku Zaangażowania, Spółka ma prawo poinformować Stronę o takim 

naruszeniu poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia Strony ("Zawiadomienie o 
Naruszeniu"). 

W ciągu 20 (dwudziestu) dni od otrzymania Zawiadomienia o Naruszeniu Strona może według 
własnego uznania podjąć decyzję o usunięciu naruszenia, o ile jest ono możliwe do usunięcia 
("Okres Naprawczy").  

Jeżeli naruszenie jest nieodwracalne lub nie zostało naprawione w Okresie Naprawczym, Strona zostaje 
uznana za stronę naruszającą Sankcje ("Strona Naruszająca Sankcje"). W takim przypadku 
Spółka jest uprawniona rozwiązać Umowę z zachowaniem 2-tygodniowego okresu 

wypowiedzenia. 

 

 

 



W imieniu Wykonawcy (Strony):  

                            

1) …………………………………………………….                                     
…………………………………. 

(c)                        (Imię  i nazwisko)                                                                     (podpis, stempel) 

                                                                                           

2) …………………………………………………….                                      
……………………………….. 
(d)   (Imię  i nazwisko)                                                                       (podpis, stempel) 

     ……………………………………………………… . 

 (data, miejsce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


