ZAPYTANIE OFERTOWE
Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. (zwana dalej Zamawiającym), zaprasza do złożenia oferty na wykonanie
opracowania przedprojektowego pt.: KONCEPCJA PROGRAMOWO – LOKALIZACYJNA BUDOWY STACJI
KOLEJOWEJ „POLICE PORT” WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W RAMACH BUDOWY LINII
KOLEJOWEJ NR 437 DO PORTU MORSKIEGO POLICE.
I. ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.
ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotowe opracowanie stanowić będzie jeden z elementów przygotowania procesu
inwestycyjnego w zakresie rozbudowy infrastruktury linii kolejowej nr 406 poprzez połączenie jej z
Portem Morskim Police. Mapa wskazująca orientacyjne miejsce przebiegu linii kolejowej nr 437 do Portu
Morskiego Police w załączeniu.
2.

Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie:
a. planu orientacyjnego na podkładzie mapy topograficznej w skali 1:100 000 wraz z przedstawieniem
przebiegu nowej linii kolejowej oraz lokalizacji nowej stacji kolejowej Police Port na tle
Szczecińskiego Węzła Kolejowego,
b. planu orientacyjnego na podkładzie mapy topograficznej w skali 1:10 000 obejmującego swym
zakresem całość obszaru przemysłowego Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A., wraz z
uwzględnieniem realizowanych inwestycji Grupa Azoty Polyolefins S.A. „Polimery Police" zarówno
w części zlokalizowanej na terenie Portu Morskiego Police, jak również zasadniczej instalacji
produkcyjnej – na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego,
c. planu sytuacyjnego w skali 1:1000 przedstawiającego rozplanowanie całego układu torowego
planowanej stacji Police Port wraz z rozmieszczeniem urządzeń SRK, budynku nastawni i zaplecza
socjalnego, dróg technologicznych, placów manewrowych, przejazdów drogowo - kolejowych,
przebiegu podstawowej infrastruktury sieciowej – na mapie cyfrowej przekazanej przez
Zamawiającego z zasobów Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A.,
d. wstępnego określenia zakresu dokumentacji geologiczno – inżynierskiej
niezbędnej dla
prawidłowego zaprojektowania całego układu torowego planowanej stacji Police Port wraz z
rozmieszczeniem urządzeń SRK, budynku nastawni i zaplecza socjalnego, dróg technologicznych,
placów manewrowych,
e. przekrojów konstrukcyjnych nawierzchni drogowo - kolejowej,
f. rysunków koncepcyjnych rzutów i elewacji oraz opisu budynku nastawni planowanej stacji Police
Port wraz z zapleczem techniczno - socjalnym
g. wizualizacji 3D wraz z fotomontażem w skośne zdjęcia lotnicze całego układu planowanej stacji
Police Port,
h. opisu rozwiązań projektowych w zakresie: rozplanowania układu torowego, powiązań funkcjonalno
- przestrzennych z planowanymi inwestycjami Grupa Azoty Polyolefins S.A., przyjętych rozwiązań
konstrukcji nawierzchni drogowo - kolejowych, urządzeń SRK, oporowych kozłów samohamownych,
rozjazdów, krzyżownic, wagi kolejowej oraz pozostałego wyposażenia technologicznego
planowanej stacji kolejowej Police Port,
i. harmonogramu prac projektowych i realizacyjnych w korelacji z zakresem realizowanym przez PKP
PLK S.A.,
j. zbiorczego zestawienia kosztów - nakładów inwestycyjnych po stronie ZMPP Sp. z o.o. oraz innych
podmiotów z Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A.,
k. opracowanie wytycznych do SIWZ (w zakresie opisu przedmiotu zamówienia) na przeprowadzenie
postępowania na wyłonienie wykonawcy kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej
w zakresie za który odpowiada ZMPP Sp. z o.o.
l. wykonanie laminowanej planszy prezentacyjnej o wymiarach ok. I50 x 180 cm.

3.

Opisy przyjętych rozwiązań powinny określać poszczególne elementy w stopniu szczegółowości
właściwym dla stadium koncepcji programowo- lokalizacyjnej. Część rysunkowa powinna przedstawiać
poszczególne rozwiązania w dokładności wymaganej dla stadium koncepcji programowo- lokalizacyjnej.

III. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Forma opracowania koncepcji programowo – lokalizacyjnej:
 3 egzemplarze w wersji papierowej – teczki formatu A4,
 wersja elektroniczna – na płycie CDR lub DVD.
2.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot
zamówienia, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie
przepisami oraz zgodnie z normami. Projekt powinien zawierać rozwiązania sprawdzone, funkcjonalne,
nowoczesne i bezpieczne w eksploatacji. W związku z tym Wykonawca zobowiązuje się zaopatrzyć
dokumentację projektową w pisemne oświadczenie, że została wykonana zgodnie z niniejszą umową,
przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz że jest kompletna
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3.

Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do uczestnictwa w naradach konsultacyjnych
organizowanych przez Zamawiającego z udziałem właściwych merytorycznie jednostek organizacyjnych
Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupy Azoty „Polyolefins” S.A. Szczegółowy
harmonogram konsultacji zostanie uzgodniony i zatwierdzony w terminie 5 dni roboczych od momentu
podpisania umowy.

4.

Materiały wyjściowe do opracowania koncepcji programowo – lokalizacyjnej Zamawiający przekaże
Wykonawcy w momencie podpisania umowy:
 aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w wersji cyfrowej (.dxf, .dwg) w skali 1:500 wraz
z warstwami ewidencji gruntów,
 wskazanie właścicieli gruntów dla działek objętych przedsięwzięciem (np. w postaci schematycznej,
barwnej mapy ze wskazaniem własności Zarządu Portu Morskiego Police Sp. z o.o., Grupa Azoty
Zakłady Chemiczne „Police" S.A., Gminy Police, Skarbu Państwa, Grupa Azoty Polyolefins S.A. itd.,
ew. terenów prywatnych),
 archiwalna dokumentacja geologiczna z projektu firmy Mott McDonald oraz ew. dokumentacje
archiwalne z innych projektów, np. z okresu budowy portu oraz budowy taśmociągu z portu do
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A.,
 archiwalne opracowania dot. kwestii środowiskowych, m.in. z projektu firmy Mott Mc Donald,
 projekt przebiegu rurociągów Grupa Azoty Polyolefins wraz z ich parametrami, parametrami
tłoczonych mediów, strefami bezpieczeństwa, wymaganiami odnośnie dojazdu i konserwacji
rurociągów, innymi ograniczeniami, itp. – jest to kluczowe dla prawidłowego rozplanowanie układu
torowego nowej stacji Police Port.

IV. TERMIN OPRACOWANIA KONCEPCJI PROGRAMOWO – LOKALIZACYJNEJ:
60 dni od momentu podpisania Umowy.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferta na wykonanie przedmiotu zlecenia powinna zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik do
niniejszego zapytania.
VI. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy przesłać pocztą elektronicznej na adres email: portmorski@portpolice.pl lub dostarczyć osobiście
do siedziby spółki Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. do dnia 12.12.2019 r. do godz. 12.00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 317 40 51, osoba do kontaktu: Rafał Stompor
rstompor@portpolice.pl.
VII. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERT:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:
cena - 100%.

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty jak również unieważnienia akcji
ofertowej bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

3.

W przypadku unieważnienia akcji ofertowej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Oferentom
którzy złożyli oferty nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w
postępowaniu ofertowym.

4.

Do oferty Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą dołączają pod rygorem wykluczenia
z postępowania ofertowego aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru (np. KRS, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Dokument
powyższy może być złożony w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę kserokopii. Kserokopia musi być podpisana przez osobę uprawniona do reprezentowania
Wykonawcy. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wystarczy wygenerowany
wydruk z systemu CEIDG. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w załączonym do oferty dokumencie lub przez
ustanowionego pełnomocnika.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz Dostawców krajowych i zagranicznych
zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.
VIII. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:
Termin ważności złożonej oferty powinien wynosić co najmniej 60 dni.
IX. ZAŁĄCZNIKI:
1.
2.
3.
4.

Mapa wskazująca orientacyjne miejsce przebiegu linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police.
Formularz ofertowy.
Projekt umowy na wykonanie prac przedprojektowych.
Klauzula informacyjna dla Oferentów.

UMOWA NA WYKONANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO – LOKALIZACYJNEJ
BUDOWY STACJI KOLEJOWEJ „POLICE PORT” WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
W RAMACH BUDOWY LINII KOLEJOWEJ NR 437 DO PORTU MORSKIEGO POLICE.
zawarta w dniu ________ r. w Policach 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. _________________________,
_______________________, NIP ____________________, REGON _______________,
zwanym dalej „Wykonawcą”
o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać opracowanie przedprojektowe pt.:
Koncepcja programowo – lokalizacyjna budowy stacji kolejowej „Police Port” wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police
(Przedmiot Umowy).
2. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie:
a. planu orientacyjnego na podkładzie mapy topograficznej w skali 1:100 000 wraz z
przedstawieniem przebiegu nowej linii kolejowej oraz lokalizacji nowej stacji kolejowej
Police Port na tle Szczecińskiego Węzła Kolejowego,
b. planu orientacyjnego na podkładzie mapy topograficznej w skali 1:10 000 obejmującego
swoim zakresem całość obszaru przemysłowego Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police”
S.A. wraz z uwzględnieniem realizowanych inwestycji Grupa Azoty Polyolefins S.A.
„Polimery Police” zarówno w części zlokalizowanej na terenie Portu Morskiego Police jak
również zasadniczej instalacji produkcyjnej – na podstawie materiałów przekazanych przez
Zamawiającego,
c. planu sytuacyjnego w skali 1:1000 przedstawiającego rozplanowanie całego układu
torowego planowanej stacji Police Port wraz z rozmieszczeniem urządzeń SRK, budynku
nastawni i zaplecza socjalnego, dróg technologicznych, placów manewrowych, przejazdów
drogowo – kolejowych, przebiegu podstawowej infrastruktury sieciowej – na mapie
cyfrowej przekazanej przez Zamawiającego z zasobów Grupy Azoty,,

d. wstępnego określenia zakresu dokumentacji geologiczno – inżynierskiej niezbędnej dla
prawidłowego zaprojektowania całego układu torowego planowanej stacji Police Port
wraz z rozmieszczeniem urządzeń SRK, budynku nastawni i zaplecza socjalnego, dróg
technologicznych, placów manewrowych,
e. przekrojów konstrukcyjnych nawierzchni drogowo – kolejowej,
f. rysunków koncepcyjnych rzutów i elewacji oraz opisu budynku nastawni wraz z zapleczem
technicznym,
g. wizualizacji 3D wraz z fotomontażem w skośne zdjęcia lotnicze całego układu planowanej
stacji Police Port,
h. opisu rozwiązań projektowych w zakresie: rozplanowania układu torowego, powiązań
funkcjonalno – przestrzennych z planowanymi inwestycjami Grupa Azoty Polyolefins S.A.,
przyjętych rozwiązań konstrukcji nawierzchni drogowo – kolejowych, urządzeń SRK,
oporowych kozłów samohamownych, rozjazdów, krzyżownic, wagi kolejowej oraz
pozostałego wyposażenia technologicznego planowanej stacji kolejowej Police Port.,
i. opisu budynku nastawni wraz z zapleczem techniczno – socjalnym,
j. zbioru wytycznych dla zagadnień do rozwiązania na etapie opracowania projektów
budowalnych i wykonawczych,
k. harmonogramu prac projektowych i realizacyjnych w korelacji z zakresem realizowanym
przez PKP PLK S.A.,
l. zbiorczego zestawienia kosztów – nakładów inwestycyjnych po stronie ZMPP Sp. z o.o.
oraz innych podmiotów z Grupy Azoty,
m. opracowanie wytycznych do SIWZ (w zakresie opisu przedmiotu zamówienia) na
przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy kompleksowej dokumentacji
projektowo – kosztorysowej w zakresie za który odpowiada ZMPP Sp. z o.o.
n. wykonanie laminowanej planszy prezentacyjnej o wymiarach ok. 150 x 180 cm
3. Opis techniczny Przedmiotu Umowy powinien określać wszystkie elementy wymagane jak dla
projektu budowlanego w stopniu szczegółowości właściwym dla stadium koncepcji programowolokalizacyjnej. Część rysunkowa powinna przedstawiać wszystkie rozwiązania wymagane jak dla
projektu budowlanego w stopniu szczegółowości właściwym dla stadium koncepcji programowolokalizacyjnej.
4. Koncepcję należy opracować i przekazać Zamawiającemu w 3 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),
c. MS WORD – cześć opisowa, inwentaryzacje, itp. (rozszerzenie .doc lub .docx)
5. 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 Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupy Azoty
„Polyolefins” S.A. Szczegółowy harmonogram konsultacji zostanie uzgodniony i zatwierdzony w
terminie 5 dni roboczych od momentu podpisania 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. 2 lit. l, 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. aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa wraz z uzbrojeniem terenu, pochodząca z
zasobów Zamawiającego w wersji cyfrowej (.dxf, .dwg) w skali 1:500 wraz z warstwami
ewidencji gruntów,
b. schematyczna mapa wskazująca właścicieli gruntów dla działek objętych
przedsięwzięciem,
c. archiwalna dokumentacja geologiczna,
d. archiwalne opracowania dot. kwestii środowiskowych,
e. obowiązujący na moment podpisania umowy projekt przebiegu rurociągów Grupy Azoty
„Polyolefins” S.A. wraz z ich parametrami, parametrami tłoczonych mediów, strefami
bezpieczeństwa, wymaganiami odnośnie dojazdu i konserwacji rurociągów, innymi
ograniczeniami,
f. zakres oraz harmonogram prac związanych z dostępem kolejowym do planowanej stacji
Police Port realizowanych przez PKP PLK S.A.
§3
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu Przedmiot Umowy w terminie
do dnia ________________ r.
2. Rozpoczęcie prac nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy.
§4

WYNAGRODZENIE
1. Za poprawne wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 2 lit. a.-n. 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. Podstawa do wystawienia faktur
będzie obustronnie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy.
4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod nr NIP __________.
6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod nr NIP 8512895240.
7. Zamawiający oświadcza, że posiada zagwarantowane środki na zapłatę zamówienia będącego
przedmiotem niniejszej umowy.
8. Wykonawca oświadcza, że posiada zagwarantowane środki niezbędne do wykonania
powierzonego zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy.

1.

2.

3.

4.

1.

§5
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
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.
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.
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 przekazana dokumentację.
Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do odbioru po uzupełnieniu lub usunięciu wad Przedmiotu
Umowy, a Zamawiający ponownie przystąpi do rozpoczęcia czynności odbiorowych.
§6
KARY UMOWNE
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,
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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,
Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z jego
wynagrodzenia.
§7
GWARANCJA I RĘKOJMIA
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 ust. 2 lit. a.-n. Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady Przedmiotu Umowy ujawnione w okresie gwarancji lub
rękojmi w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do maksymalnie dwukrotnego przeszacowania
zbiorczego zestawienia kosztów, o którym mowa w §1 ust. 2 lit. l, na wezwanie Zamawiającego w
uzgodnionym terminie
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.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów usunięcia wad.
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.
§8
PRZEDSTAWICIELE STRON
Przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do reprezentowania go w sprawach związanych
z realizacją umowy i koordynatorem w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest
_____________– tel. ____________, tel. kom. __________ , e-mail: ___________________.
Przedstawicielem Wykonawcy, uprawnionym do reprezentowania go w sprawach związanych z
realizacją umowy i koordynatorem w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest
_____________– tel. ____________, tel. kom. __________ , e-mail: ___________________.
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.
Adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy są adresami dla doręczeń wszelkiej
korespondencji.
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 10 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 zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 7, w
dacie protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 2 lit. a.-n. Umowy,
autorskich praw majątkowych do 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
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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.
Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób
trzecich.
Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ustępach
poprzedzających tak w kraju, jak i za granicą.
Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy
Przedmiotu Umowy, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez
Wykonawcę przedmiotu Umowy.
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.
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
Przedmiotu Umowy, w tym w zakresie usuwania wad Przedmiotu Umowy, jeżeli Wykonawca
odmówi Zamawiającemu ich wykonania.
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 _______ Euro 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. Nie wywiązanie 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 (Dz. U. z 2013, poz. 1382) oraz ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94).
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 (Dz. U. z 2013, poz.
1382) oraz ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 poz.
94).
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.
§ 13
KLAUZULA INFORMACYJNA
Klauzula informacyjna dla Kontrahentów stanowi załącznik do niniejszej umowy.
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§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ewentualne spory wynikłe z Umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy sąd dla siedziby
Zamawiającego.
Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca może przenieść prawa wynikające z Umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę
wynagrodzenia, na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz inne odpowiednie przepisy prawa.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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