
  

 

 
 

 
 

Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty 

PROJEKT UMOWY nr  …/2020 

zawarta w dniu ……………… 2020 r., w Szczecinie pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie: Plac 

Batorego 4, 70-207 Szczecin, nr NIP: 852-24-44-711, nr REGON: 007017021, zwanym dalej 

„Zamawiającym”, którego reprezentuje: dr inż. Piotr Durajczyk - Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w 

Szczecinie 

 

a 

 

……………………………………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

zwanych łącznie „Stronami” a osobno „Stroną” 

 

o następującej treści: 

Do umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) w związku z treścią przepisu art. 4 pkt 8 tej ustawy. 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem Umowy jest: sporządzenie raportu jakościowego z wdrożenia systemu wskazania 

bezpiecznego prześwitu pod mostami w ramach projektu EMMA Extension programu Interreg BALTIC 

SEA REGION. 

2. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona następujące prace: 

1) Stworzy w dwóch wersjach językowych (język polski i język angielski) dokument stanowiący raport 

jakościowy z wdrożenia systemu wskazania bezpiecznego prześwitu pod mostami w ramach 

projektu EMMA Extension programu Interreg BALTIC SEA REGION, zgodnie z zasadami wiedzy 

i metodologii dla tworzenia tego typu dokumentów, który będzie zawierał co najmniej następujące 

elementy: 

a) Streszczenie;  

b) Spis treści;  

c) Wprowadzenie (w tym opis problemu i potrzeba podjęcia działania);  

d) Lokalizacja oraz obszar oddziaływania projektu;  

e) Opis wszystkich istotnych elementów wchodzących w skład projektu;  

f) Opis parametrów technicznych zastosowanych urządzeń;  

g) Analiza kosztów i korzyści;  

h) Doświadczenie edukacyjne;  

i) Korzyści inwestycyjne oraz korzyści dla użytkowników systemu;  

j) Ocena funkcjonalności oraz przyjęte kryteria oceny;  

k) Szczegółowy plan prac podczas budowy systemu wdrożenia bezpiecznego prześwitu pod mostami;  

l) Analiza SWOT;  

m) Wnioski, powiązane z nimi rekomendacje oraz oczekiwane rezultaty;  

n) Problemy, które napotkano podczas realizacji i sposób ich rozwiązania;  



  

 

 
 

 
 

o) Wskaźniki (KPI), które zostały ulepszone i sposób ich osiągnięcia;  

p) Propozycje monitorowania sukcesu wdrożenia;  

q) Opis jak zrealizowana inwestycja wpisuje się w system harmonizacji usług RIS z VTS;  

r) Porównanie zastosowanego rozwiązania z podobnymi inwestycjami z innych obszarów;  

s) Spis tabel i rysunków. 

2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację, tj.: 

a) Opracowanie raportu w wersji papierowej A4 w ilości 2 egzemplarzy (wydruk), trwale 

oprawionej oraz trwale i czytelnie oznaczonej logo projektowym. 

b) Opracowanie analizy w wersji elektronicznej w ilości 2 egzemplarzy (płyty 

CD/DVD/pendrive) w formach zapisu pliku *.docx (wersja edytowalna), *.pdf (skan 

dokumentacji w wersji papierowej) oraz *.pptx (najważniejsze wyniki w formie prezentacji 

multimedialnej).  

3. Przedmiot Umowy został szczegółowo określony w Załączniku nr 3 do Zaproszenia do złożenia 

oferty z dnia ……………., które to Zapytanie wraz z wszystkimi załącznikami oraz złożoną w 

odpowiedzi ofertą Wykonawcy stanowią integralną cześć niniejszej Umowy. 

4. Przedmiot Umowy zostanie wykonany i zaoferowany przez Wykonawcę do odbioru w terminie do 

dnia 21.12.2020 r. 

 

§ 2. 

1. Łączna wartość Przedmiotu Umowy wynosi: 

Netto: ……………… zł 

(słownie:  ………………………….. złotych); 

po doliczeniu podatku VAT …%, w wysokości  …………….. zł 

Brutto: ………………. zł 

(słownie: …………………………… złotych). 

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez Strony bezusterkowego Protokołu 

Odbioru.  

3. Za Przedmiot Umowy Zamawiający zapłaci przelewem na konto wskazane na fakturze VAT przez 

Wykonawcę, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego oryginału prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. Wykonawca zobowiązuje się przekazać fakturę VAT w dniu podpisania 

bezusterkowego Protokołu Odbioru. 

4. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem, 

że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzony przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, 

płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 

5. Za dzień zapłaty należności uważa się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu 

bankowego. 

 

§ 3. 

1. Wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi poprzez łączne wykonanie czynności określonych w § 1 ust. 2 

pkt 1 Umowy oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. a 

i b Umowy. Wykonawca jest zobowiązany zaoferować Przedmiot Umowy do odbioru przez 

Zamawiającego. 



  

 

 
 

 
 

2. Odbiór wykonanego Przedmiotu Umowy nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaoferowania 

Zamawiającemu wykonanego Przedmiotu Umowy do odbioru i zostanie potwierdzony Protokołem 

Odbioru, podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli Stron. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w przekazanym przez Wykonawcę Przedmiocie 

Umowy do obioru, Zamawiający wpisze stwierdzone wady do Protokołu Odbioru oraz wyznaczy 

Wykonawcy termin na ich usunięcie, nie krótszy jednak niż 5 dni od dnia poinformowania Wykonawcy 

o stwierdzonych wadach.  

4. Przez wadę Strony rozumieją wadę fizyczną lub prawną w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego 

oraz wszelkie braki wynikające z niewykonania Przedmiotu Umowy lub jego części albo wykonania 

Przedmiotu Umowy lub jego części niezgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszą Umową, powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. 

5. Ostateczny odbiór wykonanego Przedmiotu Umowy i podpisanie bezusterkowego Protokołu Odbioru 

nastąpi po prawidłowym usunięciu przez Wykonawcę wszystkich stwierdzonych przez Zamawiającego 

wad. Ustęp 2 stosuje się odpowiednio. 

6. Wszelkie koszty związane z zaoferowaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy do odbioru ponosi 

Wykonawca. 

 

§ 4. 

1. Z  chwilą wydania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy lub jego części, Wykonawca przeniesie na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie wykonywania Przedmiotu 

Umowy, w ramach przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, 

na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 – co zostanie potwierdzone w Protokole Odbioru o którym 

mowa w ust. § 3 ust. 2 lub 5 Umowy. 

2. Z chwilą nabycia autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność 

przekazanych egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwór. 

3. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe w zakresie następujących pól eksploatacji: 

1) wykorzystywanie utworów na własny użytek oraz użytek osób trzecich, w celach związanych 

z realizacją robót budowlanych oraz innych zadań realizowanych przez Zamawiającego; 

2) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości na dowolnych nośnikach; 

3) utrwalanie i wprowadzanie do pamięci komputera; 

4) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworów; 

5) wypożyczanie, najem lub wymiana egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono dany 

utwór; 

6) wprowadzanie do obrotu; 

7) udostępnianie wykonawcom; 

8) udostępnienie do percepcji innym podmiotom; 

9) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji inwestycji; 

10) wprowadzanie zmian; 

11) publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i czasie przez niego wybranym; 

12) rozpowszechnianie w inny sposób, w tym ekspozycja, opracowania, modyfikacje i zmiany.   



  

 

 
 

 
 

4. Postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio do zmian w utworach wytworzonych w 

trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, wynikłych w trakcie dokonywania odbioru przez 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian, modyfikacji i poprawek utworów samodzielnie 

przez Zamawiającego lub osoby przez niego wskazane. 

6. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań 

utworów i ich zmian oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z tymi zmianami. 

7. Strony ustalają, że rozpowszechnianie utworów na polach eksploatacji wymienionych w ust. 3, może 

następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych 

podmiotów oraz po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub modyfikacji. 

8. Nabycie autorskich praw majątkowych oraz autorskich praw zależnych następuje bez ograniczeń 

terytorialnych lub czasowych. 

 

§ 5. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 

1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości  150,00 zł (słownie: 

sto pięćdziesiąt 00/100 złotych). Brak przekazania do odbioru Przedmiotu Umowy jest 

traktowany równoznacznie z brakiem jego wykonania;  

2) za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru Przedmiotu 

Umowy - w wysokości  150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt 00/100 złotych); 

3) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 20 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy; 

2. Łączna suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości umowy brutto, o której 

mowa w § 2 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający ma możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych oraz odszkodowania z tytułów nieobjętych karami umownymi, za 

działania lub zaniechania Wykonawcy pozostające w związku przyczynowo - skutkowym z zaistniałą 

szkodą. 

§ 6. 

1. Odstąpienie od umowy, z zastrzeżeniem ust. 2, może nastąpić tylko w przypadkach prawem 

przewidzianych. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy (w całości lub w części) w trybie natychmiastowym 

w przypadku zwłoki Wykonawcy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lub 2 Umowy. 

 

§ 7. 

1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść jakichkolwiek wierzytelności 

wynikających z umowy na osoby trzecie. 

2. W przypadkach nieunormowanych w umowie stosuje się obowiązujące przepisy: 

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny za wyjątkiem przepisu art. 563 w zw. z art. 

638; 

2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Zmiana umowy dla swojej ważności wymaga formy pisemnej w postaci aneksu.  



  

 

 
 

 
 

4. Jeżeli jedno z postanowień niniejszej umowy okaże się nieważne wiąże ona w pozostałym zakresie przy 

czym postanowienia nieważne zastępuje się postanowieniami możliwie najlepiej oddającymi intencje 

stron. 

5. Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy właściwy będzie sąd dla siedziby 

Zamawiającego oraz prawo polskie. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                       WYKONAWCA: 


