Umowa nr ……./2019
zawarta w dniu ……….……….. w Gdańsku, pomiędzy:
Gdańskie Wody spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul.
Profesora Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028567, której akta rejestrowe
prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP 5830010823, REGON 190275057, o kapitale
zakładowym w wysokości 40.021.660,80 złotych, reprezentowaną przez:
Ryszarda Gajewskiego – Prezesa Zarządu
zwaną dalej "Zamawiającym",
a
……………………………..
zwanym dalej "Wykonawcą",
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”.
Działając w ramach wyłączenia działając w ramach wyłączenia przewidzianego w art. 4d ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1843 z późn. zm.) Strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

Przedmiotem niniejszej umowy zrealizowanie przez Wykonawcę dostawy i montażu
kompletnej instalacji pilotowej (dalej jako: „Stacja pilotowa”) do oczyszczania wód
opadowych składającej się z systemu pomiarowego oraz dwustopniowego systemu
hydrofitowego w ramach projektu FanpLESStic-sea wraz z wykonaniem badań próbek
oraz przeprowadzeniem szkolenia dla pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi
Stacji pilotowej (zwane dalej łącznie „Przedmiotem umowy”). Szczegółowy opis i zakres
Przedmiotu umowy został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 2 do umowy.

2.

W ramach Przedmiotu umowy Wykonawca musi dostarczyć Zmawiającemu instrukcję
obsługi Stacji pilotowej w języku polskim oraz pełną dokumentację powykonawczą.

§2
TERMIN REALIZACJI
1.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości Przedmiotu umowy określonego
w szczególności w §1 i §5 umowy w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

2.

Dokładny termin przeszkolenia pracowników Zamawiającego, o którym mowa w § 5 pkt
2

niniejszej

umowy

zostanie

przez Strony ustalony

po

dokonaniu

montażu

i uruchomieniu Stacji pilotowej. W przypadku braku porozumienia Stron, co do terminu
szkolenia, Zamawiający jest uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy na wiążącego
terminu szkolenia, z co najmniej 2 – dniowym wyprzedzeniem.

§3
WYNAGRODZENIE
1. W zamian za prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu umowy, w tym
w szczególności dostawę, montaż Stacji Pilotowej, przeprowadzenie przeszkolenia z jej
obsługi i wykonanie badań, o których mowa w § 5 pkt 5 niniejszej umowy i przeniesienie
autorskich praw majątkowych zgodnie z § 11 niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …………………….. zł netto (słownie:
……………………………………..). Wynagrodzenie zostanie powiększone o podatek od towarów
i usług w obowiązującej stawce.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę,
przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT. Podstawą wystawienia
faktury VAT będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń po
wykonaniu montażu i uruchomieniu Stacji pilotowej oraz przeprowadzeniu przez
Wykonawcę szkolenia, o którym mowa w § 5 pkt 2 niniejszej umowy. Za dzień zapłaty
Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu
prawidłowej faktury VAT.
§4
NADZÓR
1. Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją przedmiotu umowy będą pełnili:
……………………………………………
2. Ze

strony

Wykonawcy

obowiązki

Koordynatora

Wykonawcy

będzie

pełnił:

……………………………………………
3. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 powyżej są uprawnione do uzgadniania szczegółowych
zasad współpracy przy realizacji przedmiotu umowy, w szczególności terminu odbioru
sprzętu i przeprowadzenia przeszkolenia.

§5
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania wszystkich obowiązków umownych z najwyższą starannością oraz zgodnie
z warunkami umowy oraz zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami wynikającymi
z obowiązujących norm i przepisów,
2) przeszkolenia

co

najmniej

3

pracowników

Zamawiającego

z

podstawowej

i zaawansowanej obsługi dostarczonej stacji pilotowej,
3) koordynowania realizacji umowy z Zamawiającym,
4) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania dostarczonej Stacji Pilotowej w okresie
gwarancji jakości i rękojmi za wady,
5) Zlecenia

pomiaru

dodatkowych

parametrów

próbek

wody

pobranych

przez

Zamawiającego - zgodnie z pkt 3 lit. f Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§6
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zobowiązany jest do:
1) zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy,
2) udostępnienia Wykonawcy przygotowanego terenu, na którym na zostać posadowiona
Stacja pilotowa,
3) przystąpienia do odbioru Stacji Pilotowej w trybie określonym w § 7 niniejszej umowy.
§7
ODBIÓR
1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dokonanym dostarczeniu, zamontowaniu
i uruchomieniu Stacji pilotowej w celu ustalenia przez Strony terminu przeszkolenia
pracowników Zamawiającego.
2. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru niezwłocznie po dostarczeniu, zamontowaniu
i uruchomieniu

Stacji

pilotowej

i

zakończeniu

przeszkolenia

pracowników

Zamawiającego.
3. Odbiór stacji pilotowej nastąpi na miejscu montażu Stacji pilotowej, na podstawie
protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli Stron.
4. Z chwilą odbioru na Zamawiającego przechodzi własność Stacji pilotowej. Od tej chwili na
Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia Stacji.
5. W

przypadku

stwierdzenia

przy

odbiorze

wad

uniemożliwiających

eksploatację Stacji pilotowej Zamawiający może, wedle swojego wyboru:

prawidłową

a) odmówić dokonania odbioru – w takim wypadku uważa się, że Przedmiot umowy nie
został wykonany, zaś Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w terminie 14
dni od dnia odmowy odbioru,
b) zażądać wymiany wadliwych części na nowe, w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie,
c) zażądać usunięcia wad Stacji pilotowej w uzasadnionym technicznie terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego;
d) dokonać odbioru i obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o kwoty odpowiadające
wartości tych części stacji pilotowej, których prawidłowa eksploatacja jest niemożliwa
ze względu na wady.
6. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze innych wad, niż określone w ust. 1,
Zamawiający może, wedle swojego wyboru:
a) zażądać usunięcia wad Stacji pilotowej w uzasadnionym technologicznie terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego;
b) dokonać odbioru i obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszenia
wartości Stacji pilotowej w związku z wadami.
7. Po usunięciu wad Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do odbioru. W takim przypadku
powyższe ustępy niniejszego paragrafu będą miały odpowiednie zastosowanie,
a podstawę wystawienia faktury VAT obejmującej wynagrodzenie za wykonanie
Przedmiotu umowy będzie stanowił protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń po
usunięciu stwierdzonych wad.
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad Stacji pilotowej w terminach wskazanych
w niniejszym paragrafie, po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy
na usunięcie wad, nie krótszego niż 14 dni roboczych, Zamawiający może usunąć wady
Stacji pilotowej lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,
bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy lub sądu w tym zakresie.
§8
GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu
i osobom trzecim w związku z wykonywaniem umowy. Niniejsze postanowienie nie
wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że Przedmiot umowy wykonany zostanie
z zachowaniem

najwyższej

staranności,

uwzględniającej

zawodowy

charakter

działalności Wykonawcy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi,
powszechnie stosowanymi normami oraz warunkami technicznymi, oraz będzie
wolny od wad i usterek.
3. Okres rękojmi jest tożsamy z okresem gwarancji.

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Stację pilotową na okres 24
miesięcy

od

dnia

dokonania

odbioru

końcowego

Przedmiotu

umowy,

potwierdzonego podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru bez uwag. Do
gwarancji zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem
odrębności wynikających z umowy. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny
w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
5. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne Stacji
pilotowej na okres 24 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu
umowy, potwierdzonego podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru bez
uwag.

Do

rękojmi

zastosowanie

będą

miały

przepisy

Kodeksu

cywilnego,

z zastrzeżeniem odrębności wynikających z umowy.
6. W ramach rękojmi za wady oraz gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany
do nieodpłatnego

usunięcia

wad

Przedmiotu

umowy

w

technologicznie

uzasadnionym terminie ustalonym przez Zamawiającego, lecz nie dłużej niż w ciągu 3
(trzech) dni od dnia zgłoszenia wystąpienia wady. Czas reakcji serwisu na zgłoszoną
usterkę Stacji pilotowej nie może przekraczać 24 godzin.
7. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z usuwaniem wad zgłoszonych przez
Zamawiającego

lub

usuwa

je

uprawnieniami

przysługującymi

w
mu

sposób
na

nienależyty,

podstawie

Zamawiający,

przepisów

poza

powszechnie

obowiązujących, może powierzyć usunięcie wad w dokumentacji innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez obowiązku uzyskania uprzedniego upoważnienia
sądu powszechnego, po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy
na usunięcie wad, nie krótszego niż 14 dni roboczych.
8. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie z tytułu rękojmi za wady w stosunku
do Wykonawcy nawet wówczas, gdy nie zawiadomił Wykonawcy o istnieniu wady
w ustawowych terminach.
§9
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) w wysokości 0,4% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. 1 za
każdy dzień opóźnienia w dostawie Stacji pilotowej w stosunku do terminu
określonego w § 2 ust. 1 umowy,
b) w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. 1 za
każdy dzień opóźnienia przeszkoleniu pracowników w stosunku do terminu
określonego w § 2 ust. 2 umowy,
c) w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust.
1 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy,

d) w wysokości 0,3% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. 1 za
każdy dzień opóźnienia w usuwaniu wad Stacji pilotowej zgłoszonych w okresie
gwarancji lub rękojmi w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego
zgodnie z § 8 ust. 6 umowy,
e) w wysokości 0,3% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. 1 za
każdy dzień opóźnienia w usuwaniu wad zgłoszonych przy odbiorze stacji pilotowej
w stosunku do terminu wyznaczonego zgodnie z § 7 ust. 4 lub 5 umowy.
2. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu na podstawie niniejszej
umowy nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 25% wynagrodzenia Wykonawcy brutto
określonego w § 3 ust. 1 umowy.
3. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
w przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
zobowiązań przekracza wysokość umówionych kar umownych.
§ 10
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego lub przypadków określonych w niniejszej umowie, Zamawiający ma
prawo odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w terminie 2 miesięcy od dnia
wystąpienia którejkolwiek z poniższych przesłanek, tj. gdy:
a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem Stacji pilotowej tak dalece,
że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie określonym w § 2 ust.
1 niniejszej umowy,
b) Wykonawca nie zrealizował Przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1
niniejszej umowy, a opóźnienie to przekracza 30 dni,
c) pomimo uprzedniego wezwania go do zmiany sposobu wykonania Przedmiotu
umowy wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu, Wykonawca wykonuje
Przedmiot umowy w sposób sprzeczny z niniejszą umową, w szczególności w sposób
sprzeczny z obowiązującymi normami lub przepisami prawa.
§ 11
PRAWA AUTORSKIE
1. Z chwilą przekazania Zamawiającemu jakichkolwiek opracowań zawierających utwory
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ich
części, wytworzone w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, w tym
w szczególności

w

odniesieniu

do

oprogramowania

oraz

dokumentacji

powykonawczej, Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust.
1 niniejszej umowy przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych
do tych utworów, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie utworów lub ich części dowolną techniką istniejącą w chwili
podpisania niniejszej umowy, w tym w szczególności wprowadzanie do pamięci
komputera na dowolnej liczbie komputerów, zapisywanie na wszelkich
cyfrowych nośnikach informacji,
2) zwielokrotnianie utworów lub ich części dowolną techniką istniejącą w chwili
podpisania niniejszej umowy, w tym w szczególności wytwarzanie egzemplarzy
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową,
3) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwory lub ich
części, w tym w szczególności użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo
egzemplarzy,
4) rozpowszechnianie utworów lub ich części w dowolny sposób, w tym
w szczególności

wystawienie,

wyświetlenie,

prezentacje

multimedialne,

odtworzenie, udostępnienie w Internecie, przekazywanie innym podmiotom
w celu sporządzenia opracowań,
5) realizacja robót budowlanych na podstawie dokumentacji,
6) użytkowanie utworów lub ich części, w tym w szczególności przekazywanie
utworów lub ich części:
a) innym podmiotom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania
innych opracowań,
b) innym

podmiotom

jako

część

specyfikacji

istotnych

warunków

zamówienia lub zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego,
c) innym podmiotom biorącym udział w procesie inwestycyjnym,
7) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu
w przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie.
2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego zmian oraz
na wyrażenie przez Zamawiającego zgody na dokonywanie zmian przez inne
podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub w ich
częściach, według uznania Zamawiającego.
3. Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego
z opracowań utworów wykonanych na podstawie niniejszej Umowy lub z opracowań
ich części oraz na wykonywanie praw zależnych.
4. Wynagrodzenie z tytułów, o których mowa w ustępach od 1 do 3 niniejszego
paragrafu,

zawiera

się

w

kwocie

wynagrodzenia

ryczałtowego

Wykonawcy

wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy.
5. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jak również wyrażenie zgód, o których mowa w ust. 2 i 3, następuje

z chwilą przekazania nośnika zawierającego utwór Zamawiającemu i nie wymaga dla
swej skuteczności żadnych innych czynności prawnych czy faktycznych.
6. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, powoduje przejście na Zamawiającego prawa własności nośnika, na
którym utrwalono utwór, opracowanie lub zbiór spełniający cechy utworu lub jego
część składową.
§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana.
3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia praw i obowiązków wynikających
z niniejszej Umowy bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod
rygorem nieważności.
6. Załącznikami do niniejszej umowy są: Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1),
Oferta Wykonawcy (załącznik nr 2). Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
7. Umowę sporządzono się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.
§ 13
DORĘCZENIA
1.

Wszelką korespondencję związaną z wykonaniem niniejszej umowy należy kierować na
adres:
−

Zamawiający: Gdańskie Wody Sp. z o.o. ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601
Gdańsk

−
2.

Wykonawca: …………………………………………………………………………………….…………………………..

Strony będą się wzajemnie informować o zmianie adresów wskazanych w ust. 1
w formie pisemnej; w przeciwnym wypadku zawiadomienia lub oświadczenia dokonane
na dotychczasowy adres Strony uważane będą za skutecznie doręczone.
Zamawiający

Wykonawca

