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Załącznik nr 4 do
Zapytania ofertowego
z dnia 9 grudnia 2016 r.

PROJEKT
UMOWA Nr … /2016
zawarta w dniu ………….. 2016 r., w Szczecinie pomiędzy:
Skarbem Państwa - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie, z siedzibą
w Szczecinie: ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin, nr NIP: 852-22-59-310,
nr REGON: 811932724, zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje:………….………………,
a
…………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: ………………………….
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 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w związku z treścią przepisu art. 4 pkt 8 tej ustawy.
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§ 1.
Przedmiot Umowy
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację pn.: „Analiza techniczna
wraz z koncepcją budowy lodołamaczy liniowych w ramach projektu pn. Kontynuacja programu
budowy lodołamaczy dla RZGW Szczecin”, zwaną dalej „Dokumentacją”.
Wykonanie Dokumentacji jest zadaniem realizowanym przez Zamawiającego w ramach projektu pn.
„Kontynuacja programu budowy lodołamaczy dla RZGW Szczecin”, dofinansowanego ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś
priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do
zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w
szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.
Wykonawca niniejszym oświadcza, iż :
1) posiada wiedzę i doświadczenie, umożliwiające wykonanie Dokumentacji na najwyższym
profesjonalnym poziomie,
2) zna cel i sposób wykorzystania przez Zamawiającego wykonanej Dokumentacji - Dokumentacja
musi być kompletna, z punktu widzenia celu któremu ma służyć.
Dokumentacja musi zostać wykonana w taki sposób, aby przyjęte przez Wykonawcę rozwiązania nie
utrudniały uczciwej konkurencji przy opisywaniu przedmiotu zamówienia w postępowaniach na
wyłonienie wykonawcy dla zadań realizowanych w ramach projektu, o którym mowa w ust. 2, tj.
zgodnie z aktualnymi, na dzień zaoferowania wykonanej Dokumentacji, przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Szczegółowy opis wykonania Dokumentacji zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia pn.: „Analiza
techniczna wraz z koncepcją budowy lodołamaczy liniowych w ramach projektu pn. Kontynuacja
programu budowy lodołamaczy dla RZGW Szczecin” wraz z załącznikiem.
Załączone do niniejszej umowy, Zapytanie ofertowe z dnia … grudnia 2016 r., wraz z otrzymaną w
odpowiedzi ofertą Wykonawcy, stanowią jej integralną część.

§ 2.
Przedstawiciele Stron i współpraca z Zamawiającym
1. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą oraz dokonywania
czynności związanych z realizacją niniejszej Umowy są:
1) …………………… – ………………………………………………………………,
2) …………………… – ……………………………………………………………….
2. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym oraz dokonywania czynności
związanych z realizacją niniejszej Umowy jest …………………………….. .
3. Obowiązującą drogą porozumiewania się Stron przy realizacji niniejszej Umowy jest poczta
elektroniczna oraz faks.
4. Strony w terminie 2 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy wskażą sobie nawzajem adresy poczty
elektronicznej oraz nr faksu właściwe dla korespondencji wynikającej z jej realizacji.
5. O każdej zmianie adresu poczty elektronicznej lub nr faksu, o których mowa w ust. 4, należy
poinformować drugą Stronę w terminie 2 dni. W przypadku zaniechania tego obowiązku, skierowanie
korespondencji na dotychczasowy adres uznaje się za skuteczne.
6. Wykonawca przy wykonywaniu Dokumentacji oraz przy usuwaniu jej ewentualnych wad lub usterek,
zobowiązany jest do przestrzegania szczegółowych zaleceń Zamawiającego.
7. Zamawiający ma prawo wglądu do Dokumentacji w trakcie jej wykonywania.
8. Wykonawca będzie wykonywał Dokumentację przy udziale osoby wskazanej w jego ofercie złożonej
w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, o którym mowa w § 1 ust. 6 Umowy.
9. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 8, jest dopuszczalna pod warunkiem wykazania Zamawiającemu,
iż proponowana inna osoba posiada kwalifikację i doświadczenie wymagane w Zapytaniu ofertowym,
o którym mowa w § 1 ust. 6 Umowy, oraz wymaga jego akceptacji.
10. Niewywiązywanie się Wykonawcy z wykonywania Dokumentacji przy udziale osoby, o której mowa
w ust. 8, stanowi przesłankę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 9.
§ 3.
Termin realizacji i odbiór Przedmiotu Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dokumentację oraz zaoferować ją Zamawiającemu do odbioru
w terminie do dnia 19 stycznia 2017 r.
2. Za zaoferowanie do odbioru wykonanej Dokumentacji, uważa się łączne spełnienie następujących
przesłanek przez Wykonawcę:
1) dostarczenie do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania (tj. w godzinach 7-15 od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt) ucieleśnień Dokumentacji:
a) w wersji papierowej w ilości 3 egzemplarzy (wydruk), oraz
b) w wersji elektronicznej w ilości 2 egzemplarzy (płyty CD/DVD/pendrive) w formatach zapisu
pliku *.docx (wersja edytowalna), *.dwg (w odniesieniu do części graficznej) oraz *.pdf (skan
dokumentacji w wersji papierowej).
- wraz z załączeniem Deklaracji Wykonawcy stanowiącej, że Dokumentacja jest kompletna i
opracowana zgodnie z niniejszą Umową, a także zawierającej oświadczenia, o których mowa w § 4
ust. 3 Umowy;
2) pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru Zamawiającemu.
3. Wszystkie ucieleśnienia Dokumentacji, o których mowa w ust. 2, muszą zostać oznakowane zgodnie z
wytycznymi pn.: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
w zakresie informacji i promocji”.
4. Odbiór wykonanej Dokumentacji przez Zamawiającego, stwierdzony zostanie protokołem odbioru
podpisanym przez Strony umowy.
5. Dokonanie odbioru i podpisanie protokołu odbioru stwierdzającego ten odbiór przez Zamawiającego,
nastąpi w terminie 5 dni licząc od dnia zaoferowania Zamawiającemu do odbioru wykonanej
Dokumentacji, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. W przypadku stwierdzenia, przy dokonywaniu odbioru, wad lub usterek w Dokumentacji,
Zamawiający powiadomi o tych wadach lub usterkach Wykonawcę a odbiór i podpisanie protokołu
odbioru stwierdzającego ten odbiór przez Zamawiającego, nastąpi dopiero po ich usunięciu przez
Wykonawcę.

7. Usunięcie przez Wykonawcę wad lub usterek, o których mowa w ust. 6, nastąpi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 3 dni licząc od dnia powiadomienia
Wykonawcy o tych wadach lub usterkach przez Zamawiającego.
8. Wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się za pomocą sprzętu i materiałów Wykonawcy.
Wykonawca ponosi również koszty zaoferowania Zamawiającemu do odbioru wykonanego
przedmiotu umowy.
§ 4.
Prawa autorskie
1. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji,
która powstanie w związku i w wyniku wykonania niniejszej Umowy.
2. Autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji przechodzą na Zamawiającego z chwilą odbioru
Dokumentacji, w sposób określony w § 3 ust. 4 umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich autorskich praw majątkowych,
będących przedmiotem przeniesienia na Zamawiającego, poprzez złożenie w Deklaracji Wykonawcy o
której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 Umowy, zgodnych z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym
oświadczeń, iż:
1) przysługują mu na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe do całości Dokumentacji,
2) Dokumentacja nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich,
3) nie przeniósł na żaden podmiot uprawnień do zastosowania Dokumentacji lub jej części do
realizacji innego projektu,
4) nie udzielił żadnych zezwoleń na wykonywanie autorskich praw majątkowych do utworów
zależnych Dokumentacji.
4. W zakresie autorskich praw osobistych, Wykonawca ponadto:
1) zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji, która powstanie
w związku i w wyniku wykonania niniejszej Umowy, oraz utworów zależnych stanowiących jej
dalsze opracowania. Wyjątek stanowi obowiązek Zamawiającego zawiadomienia Wykonawcy o
każdorazowym udzieleniu przez Zamawiającego zgody na wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w
Dokumentacji;
2) wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian wraz z przejęciem odpowiedzialności za
Dokumentację, w całości lub w części, wynikających z potrzeb Zamawiającego oraz oświadcza, że
zmiany takie nie stanowią naruszenia autorskich praw osobistych Wykonawcy, w szczególności
prawa do integralności Dokumentacji ani dóbr osobistych Wykonawcy;
3) wyraża zgodę na wykonanie zastępcze oraz oświadcza, że wykonanie lub ukończenie
Dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszej Umowy, na zlecenie Zamawiającego, przez innego
Wykonawcę, przejmującego odpowiedzialność za Dokumentację, w całości lub w części, nie
stanowi naruszenia autorskich praw osobistych Wykonawcy, w szczególności prawa do
integralności Dokumentacji ani dóbr osobistych Wykonawcy;
4) udziela nieodwołalnego i nieograniczonego czasowo pełnomocnictwa do udzielania w imieniu
Wykonawcy każdorazowo zgody na wprowadzanie jakichkolwiek zmian w Dokumentacji oraz
zgody na wykonanie zastępcze. O każdorazowym wyrażeniu zgody, Zamawiający zobowiązany jest
zawiadomić Wykonawcę.
5. Przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do Dokumentacji stanowiącej
przedmiot niniejszej Umowy, obejmuje w szczególności:
1) prawo do wielokrotnego zastosowania Dokumentacji lub jej części do realizacji jakiegokolwiek
projektu;
2) prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do Dokumentacji w
całości lub części na rzecz dowolnych podmiotów, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie, zwielokrotnianie i dokonywanie zmian w Dokumentacji oraz w jej kopiach w
jakiejkolwiek postaci;
b) stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub
standardu;
c) wprowadzania do obrotu oryginału, kopii oraz zmienionej kopii Dokumentacji;
d) najmu, użyczania i udostępniania oryginału lub egzemplarzy Dokumentacji;
e) udostępnianie Dokumentacji do percepcji innym podmiotom;

f) publicznego udostępniania Dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
g) tworzenie nowych wersji i adaptacji Dokumentacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu
lub jakiekolwiek inne zmiany zgodnie z potrzebami Zamawiającego),
h) wykorzystania Dokumentacji dla celów prowadzonej działalności statutowej Zamawiającego.
3) zgodę Wykonawcy na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych stanowiących dalsze
opracowania Dokumentacji, stworzonych przez Wykonawcę lub przez inne podmioty, na polach
eksploatacji o których mowa w pkt 2.
6. Wszelkie postanowienia ust. 4 i 5, w szczególności dotyczące przeniesienia autorskich praw
majątkowych i zgód związanych z autorskimi prawami osobistymi nie statuują jakichkolwiek
ograniczeń temporalnych i terytorialnych.
7. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej
Umowy w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy.
8. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do
Zamawiającego, z tytułu autorskich praw osobistych lub majątkowych, Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.
§ 5.
Klauzula poufności
1. Wszelkie dokumenty, informacje i dane przekazane Wykonawcy lub uzyskane przez Wykonawcę w
związku z realizacją Umowy mogą być wykorzystywane tylko w celu realizacji Umowy. Wykonawca
będzie zachowywał zasady najściślejszej poufności, z zastrzeżeniem ust. 3, w okresie obowiązywania
Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. Wykonawca nie będzie publikować, przekazywać,
ujawniać ani udzielać żadnych informacji, które otrzyma lub uzyska w związku z realizacją niniejszej
Umowy.
2. Wszystkie dokumenty, informacje i dane a także ich nośniki przekazane Wykonawcy przez
Zamawiającego w związku z realizacją Umowy pozostają własnością Zamawiającego i po wykonaniu,
wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do ich niezwłocznego zwrotu.
3. Postanowienia, zawarte w niniejszym paragrafie, nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy w
ujawnianiu:
1) informacji, która była znana Wykonawcy przed zawarciem Umowy,
2) informacji, która jest powszechnie znana,
3) informacji ujawnionej za pisemną zgodą Zamawiającego,
4) informacji ujawnionej zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.
4. Wykonawca odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie
zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie przez swoich pracowników, podwykonawców lub
konsultantów.
5. Jeżeli w związku z realizacją Umowy zaistnieje konieczność uzyskania przez Wykonawcę informacji
niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową Zamawiającego, pracownicy Wykonawcy, konsultanci
Wykonawcy oraz pracownicy i konsultanci jego podwykonawców spełnią wszystkie wymagania,
wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących i wprowadzonych na ich podstawie regulacji
obowiązujących w przedsiębiorstwie Zamawiającego, niezbędne do uzyskania dostępu do tych
informacji. Jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego przetwarzania
informacji przez swoich pracowników i podwykonawców.
§ 6.
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie Dokumentacji oraz
za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji w wysokości brutto ………………..
zł (słownie: …………………………………………………………………. złotych).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty jakie Wykonawca zobowiązany
będzie ponieść w związku z wykonywaniem Dokumentacji oraz dotyczy korzystania z Dokumentacji
w sposób określony w § 4 umowy.
3. Zapłata nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu
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odbioru Dokumentacji przez Zamawiającego, z takim zastrzeżeniem, że płatność będzie dokonywana
w dwóch transzach:
1) ze środków budżetu państwa – w wysokości 15 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1;
2) ze środków Funduszu Spójności (BGK) – w wysokości 85 % wynagrodzenia, o którym mowa w
ust. 1;
Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego lub dysponenta
środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2.
§ 7.
Kary umowne
Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Dokumentacji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 2,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. Zwłoka
Wykonawcy w zaoferowaniu Zamawiającemu do odbioru wykonanej Dokumentacji jest traktowana
równoznacznie ze zwłoką w wykonaniu Dokumentacji.
Za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad lub usterek stwierdzonych przy dokonywaniu
odbioru, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2,5 % wynagrodzenia, o
którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w
wysokości 25 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.
W przypadku naruszenia przez Wykonawcę klauzuli poufności, o której mowa w § 5 Umowy,
Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5.000 zł
(słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych).
Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar
umownych, a także odszkodowania z tytułów nieobjętych karami umownymi.
§ 8.
Odstąpienie od Umowy
Odstąpienie od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2, może nastąpić tylko w przypadkach prawem
przewidzianych.
Zamawiający może odstąpić od Umowy (w całości lub w części) w trybie natychmiastowym
w przypadku:
1) o którym mowa w § 2 ust. 10 Umowy,
2) zwłoki Wykonawcy, o której mowa w § 7 ust. 1 - 2 Umowy,
3) niedostarczenia wolnej od wszelkich wad i usterek Dokumentacji w terminie do dnia 27 stycznia
2017 r.,
4) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę klauzuli poufności, o której mowa w § 5 Umowy.
Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego w zakresie niewykonanej części Umowy powoduje, że
Zamawiający nabywa w zakresie wykonanej i odebranej części Dokumentacji prawa autorskie i
uprawnienia, o których mowa w § 4 Umowy.
§ 9.
Postanowienia końcowe
Roszczenia wynikające z usterek wykonanej dokumentacji, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (T.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 ze
zm.) wygasają po upływie dwóch lat od dnia odbioru wykonanej dokumentacji przez Zamawiającego.
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść jakichkolwiek wierzytelności
wynikających z Umowy na osoby trzecie.
Jeżeli jedno z postanowień Umowy okaże się nieważne, umowa wiąże w pozostałym zakresie przy
czym postanowienia nieważne zastępuje się postanowieniami możliwie najlepiej oddającymi intencje
stron.
W przypadkach nieunormowanych w Umowie stosuje się obowiązujące przepisy:
1) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, z wyjątkiem przepisów art. 563 w
związku z art. 638.
Zmiana Umowy dla swej ważności wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności.

6. Umowa podlega prawu polskiemu.
7. Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle niniejszej Umowy właściwy będzie sąd dla siedziby
Zamawiającego.
8. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.
Załączniki do Umowy:
1) Opis Przedmiotu Zamówienia pn. „Analiza techniczna wraz z koncepcją dokumentacji na budowę lodołamaczy w ramach
projektu pn. Kontynuacja programu budowy lodołamaczy dla RZGW Szczecin” wraz z załącznikiem;
2) Zapytanie ofertowe z dnia … 2016 r. wraz ze złożoną w odpowiedzi ofertą Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

