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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

UMOWA NA WYKONANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNEJ DLA INWESTYCJI 
„BUDOWA NABRZEŻA CIĘŻKIEGO W PORCIE POLICE”. 

 

 

zawarta w dniu               sierpnia  2022 r. pomiędzy: 

 

Spółką Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. z siedzibą w Policach, adres: 72-010 Police, 

ul. Kuźnicka 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000223709, o kapitale zakładowym 

32.641.550,00 PLN, Regon: 812736959, NIP: 8512895240,  

reprezentowaną przez  

Pana Andrzeja Łuca – Prezesa Zarządu, 

Pana Janusza Jagielskiego – Wiceprezesa Zarządu, 

 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

a 

_________________ z siedzibą w ________________, przy ul. _______________, ________________, 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ________________, ____ Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ________________, NIP ____________, REGON ___________, 

reprezentowaną przez: 

_______________-______________, 

 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać opracowanie koncepcji 

programowo-przestrzennej dla inwestycji „Budowa nabrzeża ciężkiego w Porcie Police” (Przedmiot 

Umowy). 

2. Przedmiotem koncepcji programowo-przestrzennej w ujęciu ogólnym jest: 

− Budowa nabrzeża stanowiącego przedłużenie istniejącego nabrzeża morskiego – nabrzeże 

winno zapewnić posiadać głębokość techniczną -12,5 m, obciążenie użytkowe nabrzeża 

winno wynosić min. 40 kN/m2 i zapewniać możliwości przeładunku towarów przez 

uzgodnione z Zamawiającym urządzenia portowe. 

− Budowa placów składowych na zapleczu nabrzeża dostosowanych do typu ładunków 

przeładowywanych na nabrzeżu. 

− Wykonanie niezbędnych prac czerpalnych celem połączenia planowanej do wykonania 

infrastruktury z torem wodnym Szczecin – Świnoujście. Zakres prac czerpalnych określić 

należy na podstawie analizy nawigacyjnej, którą Wykonawca zobowiązany jest wykonać w 

ramach niniejszego zamówienia. 
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3. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje: 

1) Opis stanu istniejącego, obejmujący inwentaryzację obszaru objętego realizacją zadania.  

2) Informację dot. realizowanej inwestycji UMS, polegającej na modernizacji toru wodnego 

Świnoujście-Szczecin oraz w jaki sposób inwestycja ta wpłynie na techniczne i realizacyjne 

uwarunkowania przedsięwzięcia. Podanie parametrów jednostek, jakie będą mogły 

zawijać do Polic po zakończeniu inwestycji UMS.  

3) Analizę co najmniej dwóch wariantów inwestycyjnych. 

4) Określenie zakresu budowy, rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury (kolej, 

drogi, place postojowo-manewrowe, placów przeładunkowo-składowych, nabrzeża, 

roboty czerpalne, roboty ziemne i pozostałe) dla zapewnienia sprawnej obsługi ładunków. 

Zamawiający w chwili obecnej przewiduje możliwość następującego wykorzystania 

nabrzeża oraz ich zaplecza: 

a. Przeładunek i składowanie kontenerów, 

b. Przeładunek drobnicy wielkogabarytowej, 

c. Przeładunek towarów masowych luzem lub w BB,  

d. Przeładunek towarów ciekłych. 

5) Wykonawca opracowania zobligowany jest do udziału w cyklicznych spotkaniach z 

przedstawicielami Zamawiającego, podczas których ustalone zostaną ostateczne warianty 

inwestycyjne oraz typ przeładowywanych i składowanych ładunków. 

6) Przedstawienie wariantowania konstrukcyjnego i/lub technologicznego dla budowanego 

nabrzeży oraz optymalnych form wzmacniania gruntu dla obszarów stanowiących zaplecze 

nabrzeży dla obciążeń użytkowych właściwych dla składowanych towarów i uzgodnionych 

z Zamawiającym, z podaniem kosztów dla wariantu wybranego i odrzuconego w wyniku 

przeprowadzenia analizy wielokryterialnej.  

7) Określenie optymalnej lokalizacji oraz podstawowych parametrów placów manipulacyjno-

składowych oraz placów postojowych dla pojazdów drogowych (powierzchnia, 

dopuszczalne naciski, wyposażenie, itp.) oraz przebiegu dróg wewnętrznych. Wskazanie 

przeznaczenia, podziału placów składowych pod dany typ ładunku i sporządzenie 

wstępnego planu zagospodarowania zaplecza nabrzeża. 

8) Opis procesów technologicznych. 

9) Poddanie analizie technicznej i ekonomicznej możliwości stworzenia na nabrzeżach 

stanowisk do ładowania statków z lądu (cold ironing). 

10) Wskazanie wytycznych (dla etapu projektowego) w zakresie systemu zarządzania cyklem 

życia nabrzeży z uwzględnieniem systemu BIM. Wskazanie wytycznych (dla kolejnego 

etapu projektowania) w zakresie śledzenia śladu węglowego podczas realizacji robót oraz 

eksploatacji. 

11) Wskazanie wytycznych (do dalszego etapu projektowania) w zakresie stosowania 

niskoemisyjnego cementu oraz analizy możliwości wykorzystania w tym celu urobku z 

pogłębienia basenu portowego. 

12) Wskazanie innych ewentualnych rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia emisji 

CO2 zarówno na etapie prac budowlanych oraz eksploatacji. 



3 
 

13) Określenie zakresu budowy, podstawowej infrastruktury technicznej (woda, energia 

elektryczna, ścieki sanitarne i deszczowe oraz telekomunikacja) dla zapewnienia dostawy 

mediów. 

14) Wykonawca prac zobowiązany jest do wykonanie własnej opinii geologicznej w zakresie 

niezbędnym do poprawnego wykonania opracowania i oszacowania kosztów ze 

szczególnym wskazaniem na prace związane ze wzmocnieniem podłoża oraz wykonaniem 

nabrzeża. Minimalna ilość otworów: 

a. 3 otwory o głębokości min. 25 m dla nabrzeża 

b. 5 otworów o głębokości min 20 m dla placów składowych. 

15) Zestawienie tabelaryczne kosztów realizacji poszczególnych elementów zabudowy i 

zagospodarowania terenu, a także ustalenie całkowitego, szacunkowego kosztu inwestycji 

dla wariantów wybranych i odrzuconych (koszty z podziałem robót przyjętych w 

specyfikacji).  

16) Zapewnienie zgodności planowanych rozwiązań z zapisami Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego. 

17) Skoordynowanie inwestycji z wielobranżową koncepcją programowo – przestrzenną pn. 

„Budowa stacji kolejowej „Port Police” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w 

ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police”, która udostępniona 

zostanie Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

18) Plan zagospodarowania terenu w skali co najmniej 1:1000, rysunki przedstawiające 

konstrukcję nabrzeża, miejsca przyłączy mediów dla wybranego wariantu, konstrukcję 

placów manewrowych i postojowych, torowisk kolejowych, dróg, itp. (w przypadku 

wariantowania, dla wszystkich wariantów) oraz inne rysunki, plany, fotografie, itp., 

niezbędne do zilustrowania koncepcji.  

19) Analizę formalno-prawną realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.  

20) Harmonogram realizacji inwestycji. 

21) Wizualizację komputerową w formacie 3D przedstawiającą zagospodarowanie terenu dla 

wybranego do realizacji wariantu.  

22) Wykonanie i zatwierdzenie w Urzędzie Morskim w Szczecinie Analizy Nawigacyjnej wejścia 

i wyjścia do Portu Morskiego Police dla ustalonych z Zamawiającym jednostek 

maksymalnych mogących poruszać się po torze wodnym Szczecin-Świnoujście. Analiza 

Nawigacyjna winna zostać wykonana przez Akademię Morską w Szczecinie. 

23) Wykonanie niezbędnych do realizacji zadania pomiarów geodezyjnych umożliwiających 

oszacowanie prac ziemnych koniecznych do wykonania celem realizacji inwestycji. 

4. Opis techniczny Przedmiotu Umowy powinien określać wszystkie elementy wymagane jak dla 

projektu budowlanego w stopniu szczegółowości właściwym dla stadium koncepcji programowo-

lokalizacyjnej. Część rysunkowa powinna przedstawiać wszystkie rozwiązania wymagane jak dla 

projektu budowlanego w stopniu szczegółowości właściwym dla stadium koncepcji programowo-

lokalizacyjnej.  

5. Koncepcję należy opracować i przekazać Zamawiającemu w 4 egzemplarzach – w teczkach formatu 

A4 oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej, tożsamej z wersją drukowaną – na płycie CDR 

lub DVD. Wersja elektroniczna musi umożliwiać odczytanie plików w programach: 

a. Adobe Reader – całość dokumentacji (rozszerzenie .pdf), 

b. Autocad wersja max. 2010- mapa, część rysunkowa (rozszerzenie .dxf lub .dwg), 
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c. MS WORD – cześć opisowa, inwentaryzacje, itp. (rozszerzenie .doc lub .docx). 

6. Wszystkie egzemplarze Przedmiotu Umowy winny zawierać rysunki wydrukowane w kolorze (nie 

mogą stanowić czarnobiałych kserokopii oryginalnych rysunków z zaznaczonymi na kolorowo 

projektowanymi elementami). Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w naradach 

konsultacyjnych organizowanych przez Zamawiającego z udziałem właściwych merytorycznie 

jednostek organizacyjnych Grupy Azoty Szczegółowy harmonogram konsultacji zostanie 

uzgodniony i zatwierdzony w terminie 5 dni roboczych od momentu podpisania umowy. 

7. Szczegółowy zakres świadczenia Wykonawcy określony jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 
stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 

8. Podstawą do wykonania Świadczenia Wykonawcy jest przyjęta przez Zamawiającego oferta 

Wykonawcy z dnia ______________ r. stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy. W przypadku 

rozbieżności pomiędzy Umową a ofertą Wykonawcy Strony przyjmują, iż decydujące są 

postanowienia Umowy. 

 

§ 2 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a. udział w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy w pierwszym spotkaniu roboczym 

z Zamawiającym. Do tego czasu Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej 

w terenie oraz zapoznania się z materiałami udostępnionymi przez Zamawiającego. 

b. na etapie opracowania planu sytuacyjnego i orientacyjnego - robocze konsultacje 

z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez wykonawcę rozwiązań 

technicznych i standardów, 

c. w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do:  

− maksymalnie dwukrotnego przeszacowania zbiorczego zestawienia kosztów, o którym 

mowa w § 1 ust. 3 pkt 15), na wezwanie Zamawiającego w uzgodnionym terminie, 

− uczestnictwa w udzielaniu odpowiedzi na pytania oferentów w trakcie 

przeprowadzania postępowania na wyłonienie wykonawcy kompleksowej 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie objętym Przedmiotem Umowy, 

d. przedkładanie Zamawiającemu na bieżąco kopii wszelkich wystąpień i uzgodnień, 

w szczególności tych, które są niezbędne do dalszych wystąpień przez Zamawiającego. 

2. Przedmiot Umowy powinien być wykonany w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązany jest wydać 

oświadczenie o kompletności i przydatności wykonanego dzieła z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. 

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy w momencie podpisania umowy następujące materiały 

wyjściowe do opracowania Przedmiotu Umowy: 

a. cykliczne sondaże dna, 

b. koncepcja programowo – przestrzenna pn. „Budowa stacji kolejowej „Port Police” wraz 

z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu 

Morskiego Police”. 

c. dokumentacja geologiczna dla zadania pn. „Budowa stacji kolejowej „Port Police” wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu 

Morskiego Police” 

d. dokumentacja techniczna nabrzeża. 
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§ 3 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu Przedmiot Umowy w terminie 

90 dni od dnia podpisania Umowy przez każdą ze stron. 

2. Rozpoczęcie prac nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE 

1. Za poprawne wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie _______________ zł (słownie: ___________________ 

złotych) powiększone o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynniki cenotwórcze i koszty poniesione przez 

Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotowej umowy, w taki sposób, aby umowa została wykonana 

w sposób należyty, w tym w szczególności wszystkie koszty materiałów i usług zakupionych 

i użytych w tym celu przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 

VAT, w terminie do 30 dni od ich doręczenia Zamawiającemu, przelewem bankowym na konto 

bankowe Wykonawcy o numerze: _____________________________. Podstawą do wystawienia 

faktur będzie obustronnie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy. 

4. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, który został podany w treści umowy jako właściwy 

do realizacji rozliczeń z tytułu zawartej umowy, na dzień zlecenia przelewu, jest rachunkiem 

zgłoszonym organowi podatkowemu i wymienionym w rejestrze podatników VAT. 

5. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi w formule podzielonej płatności. 

6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod nr NIP ___________. 

8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod nr NIP 8512895240. 

9. Zamawiający oświadcza, że posiada zagwarantowane środki na zapłatę zamówienia będącego 

przedmiotem niniejszej umowy. 

10. Wykonawca oświadcza, że posiada zagwarantowane środki niezbędne do wykonania 

powierzonego zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy. 

 

§ 5 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY  

1. Przedmiot Umowy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Morskiego Portu Police 

Sp. z o.o. z siedzibą w Policach, adres: 72-010 Police, ul. Kuźnicka 1, w godzinach od godz. 7.30 do 

godz. 15.30 w ilości egzemplarzy określonych umową, po wcześniejszym umówieniu się z osobą 

prowadzącą na przekazanie Przedmiotu Umowy w umówionym terminie. 

2. W ciągu 5 dni roboczych Zamawiający dokona sprawdzenia Przedmiotu Umowy. Z czynności 

bezusterkowego odbioru Przedmiotu Umowy zostanie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy 

stanowiący podstawę do wystawienia faktury. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku czynności odbiorowych, iż złożony 

Przedmiot Umowy jest niekompletny lub wadliwy, Zamawiający odmówi dokonania odbioru, 

sporządzając protokół odmowy odbioru i zwróci Wykonawcy przekazaną dokumentację. 
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4. Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do odbioru po uzupełnieniu lub usunięciu wad Przedmiotu 

Umowy, a Zamawiający ponownie przystąpi do rozpoczęcia czynności odbiorowych. 

 

§ 6 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a. za opóźnienie w wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu Przedmiotu Umowy, w stosunku 

do terminu określonego w § 3 ust. 1 – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

b. za opóźnienie w usunięciu ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji wad Przedmiotu 

Umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za 

każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w umowie lub uzgodnionego 

przez Strony, 

c. w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę, jednakże z przyczyn nieleżących po 

stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 

Umowy. 

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z jego 

wynagrodzenia. 

 

§ 7 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 – miesięcznej gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonany 

Przedmiot Umowy. Z tytułu udzielonej rękojmi Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 

Zamawiającego za wady Przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady Przedmiotu Umowy ujawnione w okresie gwarancji lub 

rękojmi w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do maksymalnie dwukrotnego przeszacowania 

zbiorczego zestawienia kosztów, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 15), na wezwanie Zamawiającego 

w uzgodnionym terminie. 

4. Wykonawca odpowiada za wadę Przedmiotu Umowy również po upływie okresu gwarancji 

i rękojmi, o ile Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji 

i rękojmi. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów usunięcia wad. 

6. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wskazanym 

w umowie lub uzgodnionym przez Strony lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym 

terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy oraz potrącić koszty zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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§ 8 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do reprezentowania go w sprawach związanych 

z realizacją umowy i koordynatorem w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest Pani 

Dorota Gąsiorowska tel. 91 317 32 01, 607 900 220, e-mail: dgasiorowska@portpolice.pl. 

2. Przedstawicielami Wykonawcy, uprawnionymi do reprezentowania go w sprawach związanych 

z realizacją umowy i koordynatorami w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest 

_______________ tel. ___________________, e-mail: _________________. 

3. Strony zobowiązane są do powiadomienia o wszelkich zmianach danych teleadresowych, 

w szczególności adresu dla doręczeń, danych telefonów i e-mailów, pod rygorem uznania, że 

korespondencja skierowana na ostatni znany adres Strony została skutecznie doręczona. 

4. Adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy są adresami dla doręczeń wszelkiej 

korespondencji. 

5. Zmiana adresu dla doręczeń, danych e-mail, telefonów, osób koordynujących umowę, nie 

wymaga zmiany umowy. Zmiana adresu do doręczeń, danych e-mail, telefonów, osób 

koordynujących umowę, wymaga powiadomienia drugiej strony listem poleconym za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru. 

 

§ 9 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub 

przerwał ich wykonanie i przerwa trwa dłużej niż 7 dni,  

2) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki nieterminowo lub w sposób nienależyty i mimo 

zwrócenia na to uwagi i wezwania Zamawiającego nie wykazuje poprawy, 

3) Wykonawca naruszy istotne postanowienia umowy, a po upływie 14 dni od wezwania przez 

Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń istotnych postanowień umowy 

i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania, 

4) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową. Po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na zmianę sposobu wykonywania 

Zamawiający może od umowy odstąpić, 

5) gdy wysokość naliczonych kar umownych przekroczy 10% wartości Umowy. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, 

o których mowa w ust. 1 punkty od 1 do 5. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, strony są zobowiązane do 

powołania w terminie 7 dni komisji składającej się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

Komisja zinwentaryzuje wykonaną część Przedmiotu Umowy i oceni stopień zaawansowania prac, 

co będzie podstawą do wyznaczenia części wynagrodzenia należnej Wykonawcy. Prace Komisji 

zakończone zostaną w terminie 14 dni od powołania obustronnie podpisanym protokołem 

stanowiącym podstawę do wystawienia faktury. 

 

§ 10 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 7, w dacie protokolarnego 

odbioru przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 Umowy, autorskich praw majątkowych do 
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opracowanej w ramach Umowy Przedmiotu Umowy na wszystkich polach eksploatacji 

wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 1231 ze zm.), a w szczególności w zakresie: 

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, 

w tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2) w zakresie obrotu oryginałem Przedmiotu Umowy albo egzemplarzami, na których 

dokumentację utrwalono: 

a) sprzedaż lub użyczanie oryginału Przedmiotu Umowy albo egzemplarzy, na których 

dokumentację utrwalono, w całości lub dowolnej części, do wykorzystania przez 

wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację robót objętych 

przedmiotem dokumentacji, innych wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy 

do wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcę robót budowlanych i innych 

wykonawców jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osoby 

trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki 

masowego przekazu, w następujących formach: papierowej, elektronicznej, za 

pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nośnikach optycznych, 

b) wprowadzanie Przedmiotu Umowy lub jego części do pamięci komputerów na dowolnej 

liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych w pkt 2 

lit a, 

c) zamieszczanie dokumentacji na Platformie Zakupowej Zamawiającego w celu 

umożliwienia wykonawcom pobierania materiałów niezbędnych do przygotowania oferty, 

w tym dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet, 

3) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, 

4) korzystania na własny użytek, 

5) wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym. 

2. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób 

trzecich. 

3. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ustępach 

poprzedzających tak w kraju, jak i za granicą, jak również wykonywania praw zależnych. 

4. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy 

Przedmiotu Umowy, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez 

Wykonawcę przedmiotu Umowy. 

5. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia 

Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na 

wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz przeniesienia 

własności egzemplarzy Przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu osobistych praw autorskich 

do opracowanego w ramach Umowy Przedmiotu Umowy w sposób ograniczający Zamawiającego 

w wykonywaniu jego praw. Jednocześnie Wykonawca upoważnia, wybranego przez 

Zamawiającego, innego projektanta do wykonywania przysługujących Wykonawcy autorskich 

praw osobistych w zakresie dokonywania twórczych przeróbek, adaptacji oraz opracowań 
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Przedmiotu Umowy, w tym w zakresie usuwania wad Przedmiotu Umowy, jeżeli Wykonawca 

odmówi Zamawiającemu ich wykonania. 

7. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od niniejszej Umowy w całości 

lub części, na Zamawiającego przechodzą prawa autorskie w zakresie określonym w § 10 do 

Przedmiotu Umowy, w tym także nieukończonej dokumentacji pomimo nie dokonania 

protokolarnego odbioru Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania 

wszelkich czynności niezbędnych dla przejścia tych praw na Zamawiającego. Jednocześnie 

Wykonawca upoważnia, wybranego przez Zamawiającego, innego projektanta do wykonywania 

przysługujących Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie dokończenia dokumentacji, 

w tym usunięcia jej wad, a także w zakresie dokonywania nadzoru autorskiego. 

 

§ 11 

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną ____________ PLN i zobowiązuje się 

powyższe ubezpieczenie utrzymywać w mocy do czasu faktycznego zakończenia prac objętych 

niniejszą umową. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich powstałych w związku 

z prowadzonymi przez Wykonawcę pracami, w tym m.in. ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Wykonawca przedstawił Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową potwierdzającą zawarcie 

ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Kopia polisy ubezpieczeniowej 

stanowi załącznik do przedmiotowej umowy. 

4. Niewywiązanie się z powyższego obowiązku, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 

§ 12 

POUFNOŚĆ 

1. Zamawiający informuje, że Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. – główny udziałowiec 

Zamawiającego – jest Spółką publiczną, wobec tego postanowienia niniejszej umowy objęte są 

klauzulą poufności w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r., o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1983) oraz ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 861). 

2. Ujawnienie informacji poufnych wiąże się z odpowiedzialnością cywilną i karną wynikającą 

z ustawy z dnia 29.07.2005 r., o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2021, 

poz. 1983) oraz ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2022 

r. poz. 861). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania wszystkich osób, mających dostęp do poufnych 

informacji zawartych w niniejszej umowie o obowiązku zachowania ich w tajemnicy i o skutkach 

prawnych ujawnienia informacji poufnych tj. odpowiedzialności cywilnej i karnej przewidzianej 

ustawami, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. 
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KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA 
§ 13 

1. Wykonując swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 
przestrzegania wszelkich zasad przedstawionych w Kodeksie postępowania dla partnerów 
biznesowych. Kodeks jest dostępny pod adresem: 
http://www.portpolice.pl/wp-content/uploads/2022/07/Kodeks_partnerzy.pdf 

2. Każda ze Stron zobowiązuje się, że wynagrodzenie (w całości lub w części) zapłacone przez drugą 
Stronę w związku z wykonywaniem Umowy, nie będzie przeznaczone na finansowanie żadnych 
świadczeń pieniężnych ani niepieniężnych o charakterze korupcyjnym. 

3. Każda ze Stron zobowiązuje wspierać się nawzajem w procesie wykrywania i zwalczania korupcji  
 i niezwłocznie poinformuje się wzajemnie, gdy tylko dowie się lub racjonalnie podejrzewa, że 
wystąpił przypadek korupcji w związku z wykonaniem niniejszej Umowy. 

4. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy uzyska wiedzę, że 
Wykonawca narusza jakiekolwiek zobowiązania przedstawione w ust. 1 – 3 powyżej 

 

KLAUZULA SANKCYJNA 

§ 14 

Klauzula sankcyjna stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

 

§ 15 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów stanowi nr 4 załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 16 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ewentualne spory wynikłe z Umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy sąd dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca może przenieść prawa wynikające z Umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę 

wynagrodzenia, na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz inne odpowiednie przepisy prawa. 

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

6. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki: 
a. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia; 
b. Załącznik nr 2 – Formularz oferty Wykonawcy; 
c. Załącznik nr 3 – Klauzula sankcyjna; 
d. Załącznik nr 4 – Klauzula Informacyjna dla Kontrahentów. 

 

 

 

 

 

      ZAMAWIAJĄCY:                                           WYKONAWCA: 


