(projekt)
UMOWA nr …………
zawarta w dniu …………… roku
pomiędzy:
Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, z siedzibą w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10,
(kod pocztowy 81-338 ), zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………..
przy kontrasygnacie …………………………………………….

a
……………………………………………………… z siedzibą
w ……………………………………………………
zarejestrowanym w (Sąd-Nr KRS/Urząd – wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej)
1) w przypadku spółek prawa handlowego - art. 206, 230 i 374 Kodeksu spółek handlowych
2) w przypadku s.c. - imiona i nazwiska wspólników, nazwy i adresy prowadzenia działalności gospodarczej,
NIP, REGON
3) w przypadku osób fizycznych - imię i nazwisko, nazwa i adres prowadzenia działalności gospodarczej, NIP,
REGON.
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” , reprezentowanym przez:
…………………………………………
o następującej treści.
1.

2.

§1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się roli eksperta i świadczenia na rzecz Zamawiającego usług
konsultacji i doradztwa merytorycznego z dziedziny planowania i zagospodarowania obszarów morskich w
kwestiach związanych z realizacją projektu pn.: „Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich
Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000”.
Obowiązki Wykonawcy obejmą w szczególności :
1) Udział w odbiorze poszczególnych etapów projektu planu zagospodarowania i prognozy,
tj. przedkładanie pisemnych opinii do dokumentacji będącej przedmiotem odbioru (zarówno projekt
planu jak i prognoza będą odbierane w 5ciu częściach).
Wykonawca musi przedkładać uwagi w terminach przewidzianych na odbiór poszczególnych etapów
zamówienia (od 2 tygodni do 1 m-ca w zależności od etapu).
2) Aktywny udział w czterech spotkaniach konsultacyjnych planowanych w Trójmieście, Szczecinie,
Słupsku i Warszawie (średnia długość spotkania – 6 godzin).
Przez aktywny udział rozumie się wsparcie Zamawiającego oraz Wykonawców projektu planu
i prognozy w przygotowaniu programu spotkania oraz w odpowiadaniu na pytania uczestników
spotkania.
3) Udział w dodatkowych spotkaniach konsultacyjnych w Urzędach Morskich w Gdyni , Szczecinie,
Słupsku (bierze się pod uwagę maksymalnie 10 dodatkowych spotkań krajowych) z określonymi
grupami interesu – w zależności od potrzeb.

4) Zapewnienie merytorycznego wkładu do pierwszego spotkania konsultacyjnego na poziomie
międzynarodowym, organizowanym przez Zamawiającego, w tym:
 opracowanie agendy dwudniowego spotkania (pierwszy dzień – 6h; drugi dzień – 4h);
 zaproponowanie prelegentów, w tym osób które przedstawią
zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich;

Studium

uwarunkowań

 współpraca z „krajowymi punktami kontaktowymi” ds. morskiego planowania przestrzennego
w krajach Regionu Bałtyckiego oraz z przedstawicielami Ministerstwa ds. gospodarki morskiej
w celu opracowania listy uczestników spotkania;
 poprowadzenie spotkania;
 opracowanie pytań do dyskusji; moderowanie przebiegu dyskusji;
 udział w sformułowaniu wniosków ze spotkania, które będą rozpatrzone na etapie opracowywania
projektu planu.
5) Aktywny udział w dwóch międzynarodowych spotkaniach konsultacyjnych organizowanych przez
Wykonawcę projektu planu.
Przez aktywny udział rozumie się wsparcie Zamawiającego oraz Wykonawców projektu planu
i prognozy w przygotowaniu programu spotkania oraz w odpowiadaniu na pytania uczestników
spotkania.
6) Utrzymywanie bieżącego roboczego kontaktu z „krajowymi punktami kontaktowymi” ds. morskiego
planowania przestrzennego w krajach Regionu Bałtyckiego i z instytucjami z tych krajów
uczestniczącymi w konsultacjach projektu planu i prognozy.
Bieżący kontakt będzie polegał na odpowiadaniu na pytania drogą mailową i telefoniczną uczestników
procesu konsultacji odnośnie postępu prac w projekcie.
7) W zależności od potrzeb – uczestnictwo w konsultacjach projektów planów zagospodarowania
przestrzennego sporządzanych dla obszarów morskich przez inne kraje Regionu Bałtyckiego.
8) Bieżące doradztwo i konsultacje w kwestiach dotyczących rozstrzygnięć planu oraz prognozy
oddziaływania na środowisko.
Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania Zamawiającemu konsultacji pisemnych i ustnych
z dotrzymaniem terminów wskazywanych każdorazowo przez Zamawiającego.
9) Wsparcie merytoryczne Zamawiającego przy podejmowaniu decyzji odnośnie sposobu uwzględnienia
poszczególnych uwag wnoszonych do projektu planu w ramach procesu opiniowania, uzgadniania oraz
w ramach konsultacji społecznych.
10) Udział w merytorycznych spotkaniach z Jednostką Realizującą Projekt (w siedzibie Urzędu Morskiego
w Gdyni, Urzędu Morskiego w Słupsku oraz Urzędu Morskiego w Szczecinie) – w zależności
od potrzeb (nie częściej niż raz na 3 miesiące).
11) Współpraca merytorycznych Wykonawcami projektu planu i prognozy, tj. udział w spotkaniach
z Wykonawcami (nie częściej niż raz na 3 m-ce) oraz wsparcie Zamawiającego przy udzielaniu
odpowiedzi na pytania Wykonawców odnośnie zapisów projektu planu i prognozy.
3. Czynności Wykonawca będzie wykonywał na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Zamawiający zapewni możliwość realizacji usługi w siedzibie Zamawiającego oraz odpowiednie warunki
biurowe do wykonywania umowy. Nie wyklucza to świadczenia usług w innych miejscach, w zależności
od potrzeb.
5. O terminach spotkań i wyjazdów wymagających obecności Wykonawcy, o których mowa w ust.2 pkt. 2), 3),
4), 5), 10), 11) Wykonawca zostanie poinformowany z min. 7-dniowym wyprzedzeniem.

1.
2.
3.

§2.
Termin obowiązywania umowy: 36 miesięcy od jej podpisania.
Łączny nakład czasu pracy – nie więcej niż 540 godzin doradztwa.
Strony dopuszczają wcześniejsze rozwiązanie umowy w przypadku wcześniejszego wykonania zadań
wymienionych w §1.
§3.

1. Wykonawca wyznacza do wykonania przedmiotu umowy ………………………………………………...
2. Wykonawca oświadcza, iż osoba wskazana w ustępie 1 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
§4.
1. Strony uzgadniają całkowite maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
w terminie określonym w § 2 w łącznie całkowitej kwocie:
w przypadku osób fizycznych: ............................................................... złotych brutto (słownie:
..........................................złotych), w tym koszty pracodawcy tj. ZUS i fundusz pracy, podatek VAT w
stawce ……. %
w przypadku osób prawnych: ............................................................... złotych brutto, (słownie:
.................................................złotych), w tym podatek VAT w stawce ……….. %.
2. Całkowita wartość stawki godzinowej (obejmująca wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu
umowy) wynosi:
w przypadku osób fizycznych:
............................................................... złotych brutto
(słownie……………………………………), w tym: koszty pracodawcy,
w szczególności
ZUS i fundusz pracy, podatek VAT w stawce ……….. %.
w przypadku osób prawnych: ............................................................... złotych brutto, (słownie:
.................................................złotych),w tym podatek VAT w stawce ……….. %.
3. Wynagrodzenie będzie podlegać rozliczeniom w okresach miesięcznych na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiającego wykazu godzin faktycznie wykonanych usług, sporządzonego przez Wykonawcę.
4. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 będzie zależna od ilości przepracowanych godzin
w danym miesiącu.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty związane z jej
wykonaniem, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli czynności będą wykonywane poza województwem pomorskim
Wykonawcy przysługiwać będzie zwrot kosztów podróży PKP EIC II klasą po przedstawieniu biletów
stanowiących udokumentowanie przebytej podróży.
6. W wykazie godzin faktycznie wykonanego doradztwa i konsultacji nie uwzględnia się czasu podróży /
dojazdu do miejsca świadczenia usługi.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne na podstawie faktury VAT lub rachunku (rachunek
- bez uwzględnienia kosztów pracodawcy tj. ZUS i fundusz pracy) wystawionej / wystawionego przez
Wykonawcę wraz z załączonym szczegółowym wykazem godzin faktycznie wykonanego doradztwa
i konsultacji i opisem wykonanych czynności.
8. Za termin płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Wypłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT lub rachunku.
10. Wynagrodzenie płatne jest w terminie do 30 dni od doręczenia poprawnie wystawionej faktury VAT lub
rachunku Zamawiającemu.
§5.
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 15 % wartości wynagrodzenia brutto
wymienionego w § 4 ust. 1 umowy.
2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, co pociągnie za sobą konieczność zapłaty
przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości określonej w ust. 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody, gdyby ta przewyższała wysokość kar umownych.
§6.
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

1) w zakresie terminów jej wykonania, w następujących przypadkach:
a) zmiany przepisów prawa mającej wpływ na wymagania dotyczące przedmiotu umowy,
b) opóźnienia dotyczącego zebrania materiałów planistycznych z przyczyn niezależnych
od wykonawcy projektu planu lub od wykonawcy prognozy,
c) przekroczenia przez organy właściwe do zajęcia stanowiska odnośnie do projektu planu
ustawowych terminów na dokonanie czynności wynikających z kompetencji do współdziałania,
d) przekroczenia przez organy właściwe do zajęcia stanowiska odnośnie do prognozy oceny
oddziaływania projektu planu na środowisko lub w sprawie oddziaływań transgranicznych
terminów przewidzianych dla czynności tych organów w przepisach dotyczących strategicznej
oceny oddziaływania projektu planu na środowisko lub postępowania w sprawie oddziaływań
transgranicznych,
e) dokonania wyboru wykonawcy projektu planu lub wykonawcy prognozy oceny oddziaływania
projektu planu na środowisko w terminie późniejszym niż wybór Wykonawcy, powodującym
skutki dla harmonogramu wykonania Umowy,
f) wystąpienia siły wyższej lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających wykonanie umowy.
2.

3.

Strony przewidują zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy także
w następujących przypadkach :
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) dotyczącej przedmiotu niniejszej Umowy;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200,
poz. 1679 z późn. zm.);
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
Strony umowy zgodnie stanowią, że dokonają, w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności,
zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §6 ust.1 niniejszej umowy w przypadku
wystąpienia zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,
tj. zmian wskazanych w ust.2 niniejszego paragrafu. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy
obowiązywać będzie od daty zawarcia przez Strony aneksu do umowy, o którym mowa w zdaniu
pierwszym niniejszego ustępu, nie wcześniej niż od daty wejścia w życie zmienionych przepisów
oraz otrzymaniu przez Zamawiającego dokumentów o których mowa w ust. 5 .

4.

W przypadku zmiany o której mowa w ust. 2 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni
się, a wartość brutto wynagrodzenia Wykonawcy (po zmianie wysokości stawki podatku od towarów
i usług) zostanie obliczona z uwzględnieniem przepisów zmieniających wysokość stawki podatku
od towarów i usług (VAT).

5.

Zamawiającemu przysługuje w terminie 14 (słownie czternastu) dni od daty otrzymania wniosku
Wykonawcy, o którym mowa w ust. 5 żądanie udostępnienia do wglądu, księgowych dokumentów
źródłowych, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany objętej złożonym, przez
Wykonawcę , wnioskiem.

6.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu do Umowy.

§7.
1. W odniesieniu do elementów przedmiotu umowy, które noszą znamiona utworu, w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 90
poz. 631 z późniejszymi zmianami), Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do korzystania
z utworu na czas nieoznaczony, w tym w szczególności do wykorzystania dla potrzeb postępowań
administracyjnych prowadzonych przez Zamawiającego, sporządzania aktów normatywnych, jak również
dla celów naukowych, w następującym zakresie:
1) utrwalanie drukiem, poprzez fotokopiowanie lub podobną techniką, niezależnie od standardu, systemu

2.

3.

4.
5.

i formatu;
2) zwielokrotnianie utrwaleń drukiem lub podobną techniką, niezależnie od standardu, systemu
i formatu;
3) zwielokrotnianie zapisów komputerowych oraz wprowadzanie ich do pamięci komputera, bez względu
na liczbę stanowisk;
4) publiczna, nieodpłatna prezentacja w dowolnej formie dla celów niekomercyjnych.
Zamawiającemu służy prawo do wykonywania opracowań dzieła bez uszczerbku dla jego pierwotnej treści
i kształtu. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na każdorazowe, nie ograniczone rozporządzanie
ww. opracowaniami dla celów określonych w ust.1.
Wykonawca oświadcza, że:
1) do opracowania, które powstało w wyniku wykonania niniejszej Umowy, w zakresie w jakim stanowi
utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu nieograniczone
prawa autorskie,
2) opracowanie nie zawiera niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie jest obciążone
prawami osób trzecich.
Za wszelkie roszczenia osób trzecich Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.
Wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 umowy obejmuje wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich
zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
§7.

We wszystkich sprawach nie unormowanych w tej umowie maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§8.
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu do umowy.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle umowy będą rozstrzygane polubownie, a dopiero po wyczerpaniu takiej
możliwości na drodze sądowej. Sądem wyłącznie właściwym jest sąd siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednym
dla Wykonawcy.

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
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