
   
 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia 

 
UMOWA nr: ZZ/58/005/D/22 

na wykonanie zamówienia w przedmiocie: Dostawa czujników optycznych wraz z montażem w doku 
pływającym w Stoczni Myklebust Verft AS Norwegii 

 
 
zawarta w Gdańsku, w dniu  ……………..2022 roku  
 
pomiędzy: 
 

Politechniką Gdańską Wydziałem …………………, z siedzibą: ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 
Gdańsk, NIP: 584-020-35-93, REGON: 000001620, zwaną dalej w treści Umowy: Zamawiającym,  

reprezentowaną przez: 

…………………………. - ………………………………. 

a 

……………………………………….., zwanym/ną dalej w treści Umowy: Wykonawcą 

reprezentowanym/ną przez: 

…………………………. - ………………………………. 

 
W następstwie wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej po przeprowadzeniu przez 
Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa czujników optycznych 
wraz z montażem w doku pływającym w Stoczni Myklebust Verft AS Norwegii” zgodnie z  art. 11 ust. 5 pkt. 
1 ustawy Pzp, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami), podpisano Umowę o następującej treści: 

 

§ 1. Przedmiot umowy i dokumentacja 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne pn:   
Dostawa czujników optycznych wraz z montażem w doku pływającym w Stoczni Myklebust Verft 
AS w Norwegii. 

2. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa dokumentacja, o której mowa w ust.4 niniejszego 
paragrafu. 

3. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac, w tym 
dostaw i usług, które są bezpośrednio lub pośrednio związane  
z wykonaniem Przedmiotu Umowy i zgodnie z całą dokumentacją Przedmiotu Umowy 
udostępnioną Wykonawcy bez względu na formę tego udostępnienia, potrzebne są na miejscu 
realizacji usługi dla wykonania Przedmiotu Umowy.  

4. Wykonując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się realizować go zgodnie z: 
a) Umową, 
b) OPZ, 
c) Powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami kraju miejsca realizacji 

usługi, 
d) Zasadami branżowej wiedzy technicznej, 
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e) Innymi publicznie dostępnymi dokumentami dotyczącymi Przedmiotu Umowy, o ile 
Wykonawca mógł się z nimi zapoznać najpóźniej w dniu złożenia oferty, bez względu na formę 
samych dokumentów i sposób ich udostępnienia Wykonawcy. 

5. Strony zgodnie ustalają, iż wymienione w ust. 4 dokumenty (zwane dalej łącznie: Dokumentacją 
Przedmiotu Umowy), oraz wskazane tamże przepisy i zasady należy odczytywać w sposób 
wzajemnie się uzupełniający, stosując powszechnie stosowane w obrocie prawnym metody 
wykładni, w tym metody wykładni inne niż wykładnia językowa. Strony ustalają, iż wskazanej wyżej 
Dokumentacji nie nadają hierarchii ważności jej poszczególnych elementów, a wszystkie jej 
elementy zachowują jednakową ważność przy wykonaniu Umowy. Strony zgodnie ustalają,  
iż wszelkie sprzeczności i braki w treści Dokumentacji będą starały się uzupełniać i wyjaśniać mając 
przy tym na uwadze przede wszystkim cel Umowy, jakim jest wykonanie Przedmiotu Umowy  
w kształcie zaplanowanym przez Zamawiającego i w terminie określonym w Umowie. 

6. Niezależnie od obowiązków powyższych Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem Umowy 
zapoznał się z całością dostępnej dla niego dokumentacji Przedmiotu Umowy i nie wnosi do niej 
zastrzeżeń pod kątem jej kompletności i możliwości wykonania w oparciu o nią Przedmiotu Umowy 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i w terminie określonym w Umowie.  

§ 2. Kontakty między stronami. Personel 

1. Strony w trakcie realizacji Umowy będą kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej w 
kwestiach roboczych, a w pozostałych kwestiach w formie pisemnej. 

2. Korespondencja pisemna Wykonawcy kierowana do Zamawiającego będzie adresowana na: 
Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, ul. G.  Narutowicza 11/12, 
80-233 Gdańsk. Korespondencję Wykonawcy doręczoną w sposób odmienny niż wyżej wskazano, 
uważa się za niedoręczoną. 

3. Korespondencja pisemna Zamawiającego kierowana do Wykonawcy będzie adresowana na: 
……………………………….  

4. Strony będą wzajemnie powiadamiać się o zmianie adresu do korespondencji. Zaniechanie 
powiadomienia o zmianie oznacza, iż korespondencję wysłaną na adres dotychczasowy uważa się 
za doręczoną.  

5. W całym okresie obowiązywania umowy strony są zobowiązane zapewnić kontakt wyłącznie z 
osobami posiadającymi kompleksową wiedzę z zakresu Przedmiotu Umowy. 

6. Na dzień podpisania niniejszej umowy osobami odpowiedzialnymi za kontakty w formie 
elektronicznej w sprawach roboczych, kierowanie realizacją i współpracą przy wykonywaniu umowy 
są następujące osoby: 

a. ze strony Wykonawcy:  

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

b. ze strony Zamawiającego:  

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

 

7. Strony ustalają, iż skuteczność doręczenia korespondencji w formie poczty elektronicznej nie będzie 
uzależniona od uzyskania od adresata korespondencji potwierdzenia otrzymania lub odczytania 
wiadomości. 

8. Strony zobowiązują się informować siebie nawzajem o zmianie osób, o których mowa w ust. 6, 
jednak zmiana tych osób nie wymaga zmiany umowy, lecz jedynie  powiadomienia drugiej strony w 
drodze elektronicznej.  



 

3 

 

§ 3. Oświadczenia, obowiązki i zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot Umowy został mu przedstawiony przez Zamawiającego  
w sposób jednoznaczny i wyczerpujący z uwzględnieniem jego zakresu za pomocą dostatecznie 
dokładnych i zrozumiałych określeń, a składając ofertę Wykonawca uwzględnił wszystkie 
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na jej złożenie.  

2. Wykonawca oświadcza, iż kalkulując wysokość swojego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu 
Umowy uwzględnił wszystkie znane i dające się przewidzieć przez doświadczonego Wykonawcę 
parametry i uwarunkowania rynkowe w całym okresie realizacji Przedmiotu Umowy oraz 
właściwości Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy skutków i znaczenia faktu, iż Przedmiot Umowy jest 
realizowany w ramach projektu badawczego pn. „A Floating Dock Digital Twin towards Efficient, 
Safer and Autonomous Docking Operations” realizowanego w ramach programu POLNOR 2019 Call, 
nr umowy: NOR/POLNOR/DigiFloDock/0009/2019-00. 

4. Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy skutków i znaczenia faktu, iż celem zamówienia jest 
budowa systemu pomiarowego, który na potrzeby realizowanego projektu badawczego  pozwoli 
zmierzyć i zarejestrować naprężenia kadłuba doku podczas operacji dokowych, a wszystkie prace 
będą wykonywane na doku pływającym Myklebust w Norwegii, Gursken. 

5. Mając na uwadze fakt, iż całość prac będzie prowadzone na terenie, który nie należy do 
Zamawiającego oraz w miejscu w pełni kontrolowanym przez podmiot trzeci (stocznię), który jest 
partnerem projektu realizowanego przez Zamawiającego, Wykonawca oświadcza, iż na etapie prac 
wszelkie prace na doku będzie uzgadniał z odpowiednimi osobami ze strony stoczni, w doku której 
prace mają być prowadzone, a podczas wszystkich prac zapewni bezpieczeństwo pracowników i 
sprzętu – zarówno swoich jak i należących do stoczni. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wszelki potrzebny materiał, sprzęt i narzędzia potrzebne do 
wykonania kompletnego Przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, iż Umowę zawiera dobrowolnie, a wynikająca z niej treść stosunku 
zobowiązaniowego jest przez niego w pełni akceptowana. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać na miejscu wykonywania prac  powszechnie 
obowiązujących przepisów, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa  
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, jak również przepisów dotyczących ochrony środowiska 
oraz innych przepisów i zasad obowiązujących na terenie stoczni oraz stosować się do poleceń osób 
nadzorujących prace na tym terenie. 

9. Przed zgłoszeniem Przedmiotu Umowy do odbioru Wykonawca zobowiązany będzie do 
uporządkowania miejsca prowadzenia prac oraz przywrócenia go co najmniej do stanu sprzed 
rozpoczęcia prac w stopniu umożlwiającym dalsze niezakłócone korzystanie z doku przez stocznię 
zgodnie z jego przeznaczeniem przez pełnej funkcjonalności wykonanego Przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prace związane z Przedmiotem Umowy  
w dni oraz w godzinach uzgodnionych ze stocznią. Powyższe nie uchybia postanowieniom par. 5 
Umowy. 

§ 4. Oświadczenia i zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się zgodnie z postanowieniami Umowy przystępować do odbiorów prac 
od Wykonawcy oraz przeprowadzać te odbiory. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do terminowej zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 
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§ 5. Terminy wykonania Przedmiotu Umowy  

1. Termin wykonania całego Przedmiotu Umowy strony ustalają w sposób następujący: 

a) rozpoczęcie  – niezwłocznie po podpisaniu umowy 

b) dostawa czujników optycznych, kabla światłowodowego i złącza do Stoczni Myklebust Verft 
AS w Norwegii - w terminie 70 dni od daty zawarcia umowy  

c) zakończenie montażu czujników optycznych w zbiornikach balastowych doku pływającego 
Stoczni Myklebust Verft AS w Norwegii (zakres określony w pkt. 5.2. od a) do e) oraz i) OPZ) 
– w terminie ..... dni od udostępnienia doku przez stocznię, przy czym o planowanym terminie 
udostępnienia doku Wykonawca otrzyma informację na 72 godziny przez terminem 
udostępnienia, co nastąpi w okresie między 15 kwietnia 2022 r. a 30 października 2022 r. 

d) zakres określony w pkt. 5.2. od f) do j) OPZ - max 10 dni od rozpoczęcia świadczenia usługi 
określonej powyżej 

e) udostępnienie urządzenia do zbierania danych z czujników  na okres 14 dni - w terminie do 6 
miesięcy od daty zakończenia usługi montażu czujników w doku w celu przeprowadzenia 
dodatkowych badań, przy czym Wykonawca otrzyma powiadomienie o początkowym 
terminie udostępnienia z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 7 dni 

§ 6. Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy brutto za należyte i terminowe wykonanie Przedmiotu 
Umowy wynosi ………………………. PLN (słownie: ……………………………. złotych), w tym należny podatek 
VAT w stawce …..%. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym  
i uwzględnia wszystkie koszty i zysk Wykonawcy w związku z realizacją kompletnego Przedmiotu 
Umowy.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nie podlega waloryzacji w całym 
okresie obowiązywania Umowy.  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za elementy Przedmiotu Umowy faktycznie wykonane. 
 W razie niewykonania jakichkolwiek elementów, wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o wartość 
elementów nie wykonanych. W razie zaistnienia takiej sytuacji, Zamawiający będzie uprawniony do 
złożenia Wykonawcy jednostronnego oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia o kwotę, jaka 
będzie odpowiadała stosunkowi wartości elementów wykonanych w całości do elementów, które 
miały zostać wykonane, a nie zostały.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone w ramach płatności częściowych w następujący 
sposób: 

a) Po wykonaniu i odebraniu dostawy czujników optycznych, kabla światłowodowego i złącza 
do Stoczni (etap. 1) – kwota …………. 

b) Po zakończeniu montażu czujników optycznych w doku pływającym Stoczni (etap 2) – 
kwota …….  

c) Po udostępnieniu urządzenia do zbierania danych z czujników (etap 3) – kwota ……………… 

6. Podstawą wystawienia każdej faktury częściowej będzie podpisany przez obie strony Protokół 
Odbioru Częściowego Przedmiotu Umowy potwierdzający należyte wykonanie danej części umowy. 

7. Wszystkie faktury płatne będą w terminie do 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury. 

8. Zamawiający ma obowiązek odbierania faktur elektronicznych wystawionych przez Wykonawcę za 
pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jeżeli Wykonawca wysłał 
ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy. 

9. Należność Wykonawcy wynikająca z faktury płatna będzie w formie przelewu z rachunku 
Zamawiającego na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze. 
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10. Fakturę należy wystawić na: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i 
Okrętownictwa, 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12. NIP: 584-020-35-93. 

11. Datą płatności jest dzień złożenia dyspozycji zapłaty z rachunku bankowego Zamawiającego. 

12. Rachunek bankowy do zapłaty wskazany na fakturze musi być rachunkiem, o którym mowa w art. 
96b ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług i znajdować się na tzw. Białej Liście 
podatników VAT (art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług). 

13. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zmianach  
w zakresie danych ujawnionych na Białej Liście. 

§ 7. Rękojmia za wady 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres 24 miesięcy 
liczonej od dnia podpisania przez strony Protokołu Odbioru Częściowego Przedmiotu Umowy w 
zakresie Etapu 2. 

2. Wszystkie uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi są niezależnie od uprawnień 
Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji. Jeśli Zamawiający nie wskazuje, z których uprawnień 
korzysta, uważa się, że realizuje uprawnienia z tytułu rękojmi. 

3. W razie powzięcia wiadomości o istnieniu wady, Zamawiający zgłasza istnienie wady w drodze 
poczty elektronicznej, na adres e-mail: …………………. lub telefon: ……………. 

4. W ramach umowy Wykonawca zapewnia, że przystąpi do naprawy zgłoszonych wad w miejscu 
awarii nie później niż ....... godziny (tzw. czas reakcji) od zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 tego 
paragrafu. 

5. W zgłoszeniu istnienia wady, Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia wady w terminie 24 
godzin. Strony mogą wspólnie ustalić inny termin usunięcia wady, w szczególności jeśli termin 
usunięcia wady w ww. terminie jest niemożliwy z uwagi na zakres prac koniecznych do wykonania, 
dostępność materiałów czy dostępność miejsca prowadzenia prac. Każdorazowo jednak 
przedłużony termin na usunięcie wady wymaga zgody Zamawiającego. 

6. Jeżeli Zamawiający zażądał usunięcia wady wskazując termin na jej usunięcie, a Wykonawca nie 
ustosunkował się do tego żądania w terminie .... godzin, uważa się, że żądanie to uznał za 
uzasadnione. 

7. W razie odmowy usunięcia wady przez Wykonawcę lub w razie jej nieskutecznego usunięcia, 
Zamawiający, niezależnie od stopnia istotności wady, może według własnego wyboru: 

a) obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za zwłokę 
w usunięciu wady, lub 

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę odpowiadającą wartości Przedmiotu Umowy  
z wadą do wartości Przedmiotu Umowy bez wady, lub 

c) zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

8. Wszelkie koszty związane z obsługą przez Wykonawcę okresu rękojmi obciążają Wykonawcę.  

9. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi nie mogą być w żaden sposób warunkowane innymi 
dokumentami Wykonawcy, w tym dokumentami producentów urządzeń i materiałów 
dostarczanych przez Wykonawcę. 

10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady także w sytuacji, gdyby usunięcie wady wiązało się 
z nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnościami dla Wykonawcy. 
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§ 8. Gwarancja jakości. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości całego Przedmiotu Umowy, jak  
i poszczególnych jego elementów na okres 24 miesięcy, liczonych od dnia podpisania przez strony 
Protokołu Odbioru Częściowego Przedmiotu Umowy w zakresie Etapu 2. 

2. Wykonawca zgłaszając przedmiot umowy do Odbioru Końcowego, zobowiązany jest wydać 
Zamawiającemu karty gwarancyjne. Dopuszczalne jest także przedłożenie kart gwarancyjnych w 
języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski- decydującą treść ma wówczas tłumaczenie na 
język polski. 

3. Postanowienia kart gwarancyjnych wydanych przez Wykonawcę nie mogą zawierać postanowień 
mniej korzystnych dla Zamawiającego niż postanowienia niniejszej Umowy. W razie sprzeczności 
między postanowieniami Umowy, a kartą gwarancyjną wydaną przez Wykonawcę, obowiązują 
postanowienia Umowy. 

4. Jeśli karta gwarancyjna wydana przez producenta przewiduje dłuższy okres gwarancji niż niniejsza 
umowa, uważa się, iż udzielono dłuższej gwarancji na okres zgodny  
z okresem wynikającym z karty gwarancyjnej. 

5. W razie co najmniej dwóch nieskutecznych prób naprawy tego samego elementu Przedmiotu 
Umowy, Zamawiający jest uprawniony zamiast żądania kolejnej naprawy, do zgłoszenia żądania 
wymiany elementu na nowy, wolny od wad. Wymiana nastąpi w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni. 

§ 9. Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji niniejszej umowy ubezpieczenie 
kontraktu: Statutory occupational protection insurance – danger degree 5 oraz Statutory liability 
insurance, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż  20 mln NOK. 

2. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał przy realizacji Przedmiotu Umowy z podwykonawców, polisy 
ubezpieczeniowe muszą również obejmować tych podwykonawców.  

3. Wykonawca nie może rozpocząć prac bez przedstawienia aktualnego ubezpieczenia, o którym 
mowa w ust. 1.  

§ 10. Odbiory 

 
1. Po zakończeniu danego etapu prac składających się na Przedmiot Umowy Wykonawca zgłasza go 

do Odbioru Częściowego.  

2. Wraz ze zgłoszeniem Przedmiotu Umowy do Odbioru Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 
odpowiednio: 

a) Dla Etapu 1 -  protokół dostarczenia czujników i kabli do stoczni.  
b) Dla Etapu 2 - protokół prób szczelności zbiorników wraz z potwierdzeniem przez stocznie 

odbioru prac instalacyjnych i protokołem z testowych odczytów z czujników.  
c) Dla Etapu 3 - potwierdzenie wykonania pomiarów. 

3. Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, przystępuje do odbioru  nie później niż 
w terminie 24 godzin od otrzymania kompletnego zgłoszenia i zakończy odbiór lub zgłosi uwagi w 
terminie 48 godzin od przystąpienia do odbioru. Potwierdzeniem odbioru, o których mowa w 
niniejszym ustępie jest podpisanie przez obie strony Protokołu Odbioru Częściowego (dla każdego 
etapu osobno). 

4. Jeżeli prace przedstawione do odbioru końcowego mają wady lub są niekompletne, Zamawiający: 
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a) odmawia odbioru w całości lub w części, jeżeli wady są istotne, to jest uniemożliwiają lub 
poważnie utrudniają użytkowanie Przedmiotu Umowy lub jego elementów zgodnie z jego 
przeznaczeniem,  

b) dokonuje odbioru, jeśli wady są nieistotne, przy czym jednocześnie Zamawiający może wg 
własnego wyboru: żądać usunięcia wad nieistotnych w okresie rękojmi za wady lub w innym 
terminie lub jednostronnie obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę, jaka odpowiada wartości 
prac z wadami do wartości tych samych prac bez wad. 

 

§ 11. Odstąpienie od umowy i wykonanie zastępcze 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  
z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia. 

2. Zamawiający, niezależnie od uprawnień przysługujących mu na podstawie przepisów prawa oraz 
innych postanowień Umowy, może nadto odstąpić od umowy w całości lub w części z przyczyn 
dotyczących Wykonawcy w terminie do 30 dni od dowiedzenia się o zaistnieniu podstawy 
odstąpienia w razie:  
a) zwłoki Wykonawcy w wykonaniu całości lub części Przedmiotu Umowy o więcej, niż 14 dni, 

bez wyznaczenia terminu dodatkowego do spełnienia świadczenia,  

b) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy lub zgłoszony zostanie 
wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego Wykonawcy, jeśli wszczęcie tych 
postępowań lub złożenie tych wniosków stwarza w ocenie Zamawiającego ryzyko 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę,  

c) wystąpił po stronie Wykonawcy brak zdolności do czynności prawnych lub brak w składzie 
organów lub brak zdolności kontynuowania realizacji zamówienia, w tym z uwagi na 
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze Wykonawcy, co w ocenie Zamawiającego stwarza ryzyko opóźnień w wykonaniu 
Umowy, względnie ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 
Wykonawcę,  

d) Wykonawca w inny sposób niż wyżej wymienione rażąco zaniedbuje swoje obowiązki 
umowne, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego, nie krótszego niż 10-dniowy 
terminu na usunięcie stwierdzonych uchybień z zastrzeżeniem rygoru odstąpienia od Umowy 
w razie nieusunięcia tych uchybień. 

 

3. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 
niniejszego paragrafu Zamawiający może, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na 
usunięcie uchybienia lub bez jego upływu, gdy jego wyznaczenie nie jest wymagane Umową, 
zamiast złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nakazać wstrzymanie Wykonawcy prac 
związanych z realizacją Przedmiotu Umowy i powierzyć bez upoważnienia Sądu innemu podmiotowi 
przez siebie wybranemu wykonanie czynności, których Wykonawca w terminie nie wykonał lub 
zlecić innemu podmiotowi dokończenie wykonywania umowy w zakresie, w jakim nie została ona 
wykonana przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko (wykonanie zastępcze Umowy). Koszty 
wykonania zastępczego Umowy Zamawiający może według własnego wyboru potrącić  z 
wynagrodzenia Wykonawcy lub dochodzić ich od Wykonawcy, przy czym strony ustalają, iż 
potrącenie będzie dopuszczalne przed faktycznym poniesieniem tych kosztów, po ich oszacowaniu 
przez Zamawiającego, w tym poprzez pozyskanie kosztorysów czy ofert na wykonanie prac w 
ramach wykonawstwa zastępczego. 
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§ 12. Kary umowne oraz inne formy odszkodowania 

1. Niezależnie od innych postanowień Umowy zastrzegających kary umowne, Strony ustalają,  
że Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 

a) za zwłokę w wykonaniu danego etapu Przedmiotu Umowy - w wysokości 2 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki; 

b) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -  
w  wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy; 

2. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych  z wynagrodzenia Wykonawcy z 
zastrzeżeniem odmiennych regulacji w przepisach prawa. 

3. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie przekroczy 
20% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy.  

4. Zamawiający ma prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych do 
wysokości poniesionej szkody przenoszącej wysokość zastrzeżonych kar umownych. W 
szczególności strony zgodnie ustalają, iż jeśli w wyniku nienależytego wykonania umowy przez 
Wykonawcę dojdzie do przestoju doku, Zamawiający będzie mógł domagać się od Wykonawcy 
naprawy szkody, którą Stocznia poniosła z tego tytułu. 

 

§ 13. Klauzula poufności 

1. Wykonawca ma obowiązek ochrony informacji i danych osobowych uzyskanych podczas realizacji 
przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych oraz informacji 
uzyskanych w wyniku wykonania umowy, również po jej wykonaniu z zastrzeżeniem odmiennych 
postanowień umowy lub wymogów obowiązujących przepisów prawa. Za każdym razem, gdy mowa 
w niniejszej umowie o obowiązku zachowania poufności, strony rozumieją przez to podjęcie 
wszelkich dostępnych działań mających na celu ochronę tajemnicy Zamawiającego.  

3. Udostępnione oraz pozyskane przez Wykonawcę informacje w toku realizacji przedmiotu umowy są 
objęte poufnością, bez względu na ich formę i nośnik oraz bez względu na to, w jaki sposób 
Wykonawca uzyskał dostęp do tych informacji. Przekazywanie informacji udostępnionych oraz 
informacji pozyskanych w trakcie realizacji umowy może się odbywać wyłącznie na rzecz 
Zamawiającego, a na rzecz osób trzecich wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego. 
Wykonawca zabezpieczy w sposób należyty informacje i nośniki z tymi informacjami, którymi 
dysponuje przed ich nieuprawnionym udostępnieniem bądź utratą.  

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zachowanie poufności również przez osoby uczestniczących 
wraz z nim w realizacji przedmiotu umowy na zasadach tożsamych, na jakich jest do tego 
zobowiązany Wykonawca. Za ujawnienie informacji poufnych przez osoby współpracujące z 
Wykonawcą, odpowiada Wykonawca. 

5. Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do: 

a. wykorzystania uzyskanych danych i informacji wyłącznie dla wykonania Umowy i w interesie 
Zamawiającego,  

b. ochrony uzyskanych danych i informacji przed ujawnieniem osobom trzecim,   

c. przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie imiennej listy osób, które będą posiadać dostęp 
do danych i informacji z podaniem stanowisk służbowych i numerów telefonów kontaktowych  

d. zniszczenia pozyskanych danych i informacji z chwilą ich wykorzystania i zbędności dla celów 
określonych w umowie, w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, wraz ze złożeniem, na 
żądanie Zamawiającego, stosownego oświadczenia w tym przedmiocie. 
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§ 14. Zmiany Umowy 

1. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Umowa może ulec zmianie na zasadach i w każdym przypadku określonym w art.  ust. 454 i 455 
ustawy PZP. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany Umowy w okolicznościach 
określonych poniżej. 

3. Strony mogą zmienić Umowę w zakresie terminu wykonania Umowy w razie: 

a) wstrzymania lub opóźnienia realizacji prac wskutek siły wyższej – o czas,  w którym siła wyższa 
wstrzymała lub opóźniła realizację prac, 

b) konieczności wykonania prac dodatkowych – o czas konieczny na wykonanie tych prac, 

c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które obiektywnie z przyczyn 
technologicznych uniemożliwiają lub poważnie utrudniają prowadzenie prac - o czas 
występowania takich warunków, 

d) konieczności przerwania prac w związku z decyzją Stoczni w tym zakresie z uwagi na jej 
uzasadniony interes lub potrzeby, 

 

4. Do każdego wniosku o zmianę terminu wykonania Umowy, Wykonawca dołącza wyczerpujące 
uzasadnienia faktyczne i prawne oraz dokładne kalkulacje wpływu wystąpienia okoliczności 
uzasadniającej zmianę terminu na ten termin. Do każdego wniosku o zmianę terminu Wykonawca 
zobowiązany jest załączyć dokumenty wykazujące istnienie niezależnych od Wykonawcy przyczyn 
przedłużenia terminu. Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów od Wykonawcy. 

§ 15.Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie sprawy sporne dotyczące Przedmiotu Umowy, strony będą starały się rozwiązać 
polubownie, przy czym postanowienie to nie stanowi zapisu na jakikolwiek sąd polubowny.  
W razie braku możliwości polubownego zakończenia sporu, strony oddadzą rozstrzygnięcie sporu 
sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może, bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego, przenieść na 
osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy. Bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego zakazane są w szczególności wszelkiego rodzaju cesje, przekazy i inne czynności 
prawne o podobnych skutkach. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 
ustawy Pzp, jak również przepisy innych właściwych ustaw. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

5. Umowa zawiera załączniki, które stanowią jej integralną część.  

 

              

ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA 

 

 

Załączniki: 
1) Oferta Wykonawcy  
 


