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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

Istotne Postanowienia Umowy 

 

zawarta w Bydgoszczy dnia ………………… roku pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy reprezentowanym 

przez: 

………………………………………………………………………………………………………  

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

a  

 ................................................... ……………………………………………………………………

z siedzibą w ……………………………………………………….…………..……………..……. 

reprezentowaną przez:………………………….……….………………………………………… 

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”. 

 

………………………………………………………………………………………………………  

 

Umowa zawarta została zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego nr SZPiFP-……..- 20. 

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy należy interpretować w kontekście całości 

postępowania przetargowego będącego podstawą zawarcia niniejszej umowy.  

 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa 1 szt. statku o niewielkim zanurzeniu,                        

o płaskodennej konstrukcji stalowej kadłuba, na którym wykonano nadbudowę 

administracyjno-socjalną wraz z towarzyszącą tej nadbudowie infrastrukturą 

techniczną dla potrzeb „Mobilnego Posterunku Wodnego Policji, spełniającego wymagania 

techniczne i formalne oraz adaptacji przedstawione w Załączniku nr 1 do Umowy 

„Specyfikacja techniczno - użytkowa dla obiektu pływającego pełniącego funkcję „Mobilnego 

Posterunku Wodnego Policji”. 

2. Statek będzie fabrycznie nowy wyprodukowany w roku 2021. 

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy lub załącznikach mowa jest o „statku” 

„jednostce”, „jednostce pływającej”, „platformie pływającej”, „obiekcie pływającym”, 

„pontonie”, „wyrobie gotowym”, „przedmiocie dostawy” lub „przedmiocie zamówienia” bez 

bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć statek określony w ust. 1.  

4. Statek musi spełniać wymagania określone w:  

1) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów 

żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. z 2003 nr 212 poz. 2072). 

2) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań 

technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do 

wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz. U. z 2010 nr 216 poz. 1423). 

3) Załączniku II dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 z dnia  14 

września 2016 r. ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej 
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zmieniającej dyrektywę 2009/100WE i uchylającej dyrektywę 2006/87WE, o której mowa 

w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1568). 

4) Nadbudowa statku oraz jej instalacje i wyposażenie muszą spełniać wymagania określone 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1065).   

5. W przypadku gdy Wykonawca  zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie wskazując dane 

podwykonawcy oraz zakres czynności jaki ma być wykonywany przez podwykonawcę. 

6. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia osobom trzecim  Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za jego należyte wykonanie.  

 

§2 

1. Wartość umowna za dostawę statku, o którym mowa w § 1 wynosi: …..……….… zł 

brutto (słownie złotych …......................................………..........…..………………….…). 

2. Wartość umowna określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane 

z realizacją przedmiotu umowy wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności: podatek 

VAT oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru 

podlega obciążeniu tymi podatkami; inne opłaty i podatki; koszty adaptacji 

i wyposażenia dodatkowego; koszty przygotowania projektów oraz prowadzonych w tym 

zakresie uzgodnień, o których mowa w § 4 ust. 1, koszty dostawy i rozładunku, koszty 

cumowania, o których mowa w § 4 ust. 6, koszty konsultacji i pomocy, o których 

mowa  w § 7 ust. 14, koszty przeglądu, o którym mowa w § 5 ust. 5, koszty przeszkolenia, o 

których mowa w  § 7 ust. 15 pkt. 1. 

§3 

1. Wymagalny termin realizacji zamówienia – najpóźniej do dnia 14.12.2021 r. 

2. Za dostarczony w terminie uznaje się statek, którego odbiór został potwierdzony protokołem 

z pozytywnym końcowym wynikiem odbioru w terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, 

wg wzoru określonego w załączniku nr  2  do umowy. 

 

§4 

1. Wykonawca przed rozpoczęciem procesu produkcji/budowy jednostki pływającej, dla 

wszystkich elementów składowych wyrobu gotowego oraz niezbędnych branż temu 

towarzyszących, jak również wyposażenia dodatkowego opracuje dokumentację zawierającą 

co najmniej: 

1) Projekt koncepcyjny wyrobu gotowego wraz z jego dodatkowym wyposażeniem. 

2) Projekt adaptacji pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem. 

3) Projekt techniczny jednostki pływającej, zatwierdzony przez instytucję klasyfikacyjną 

uznaną przez Komisję Europejską. 

4) Projekt techniczny pontonu odbojowego zatwierdzony przez instytucję klasyfikacyjną 

uznaną przez Komisję Europejską, 

Dokumentacja wymieniona w pkt. 1) i 2) na każdym etapie wymaga akceptacji 

Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć  projekty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2), 

do Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przy ul. Iławskiej 1, 

najpóźniej przed upływem 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia .................... . Za 

dostarczone w terminie uznaje się projekty zaakceptowane przez Zamawiającego 

potwierdzone protokołem oceny z wynikiem pozytywnym. 
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3. W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do przedstawionych projektów, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1) i 2), Zamawiający jest zobowiązany do przekazania ich Wykonawcy 

faxem na nr …… lub na adres e-mail: ………………… w terminie nie dłuższym niż 5 dni 

roboczych, licząc od dnia podpisania sporządzonego przez siebie protokołu oceny 

dotyczącego przedstawionego przez Wykonawcę projektu. Wykonawcy przysługuje 14 dni 

roboczych od dnia otrzymania protokołu oceny, na wprowadzenie poprawek zgodnie 

z uwagami zawartymi w protokole oceny i ponowne przedstawienie dokumentów 

Zamawiającemu celem ich zaakceptowania.  

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć  projekty, o których mowa w ust. 1 pkt 3) i 4), 

do Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przy ul. Iławskiej 1, 

najpóźniej przed upływem 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ..................... r. 

5. Każdy z projektów wymienionych w ust. 1 pkt. 1-4 winien być dostarczony w 3 

egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na 

płycie CD/DVD (jedna wersja nieedytowalna z podpisami i pieczątkami np. pdf; druga 

wersja w formie edytowalnej np. dwg). Ilości określone w zdaniu poprzednim obejmują 

komplety i egzemplarze, które należy dostarczyć Zamawiającemu i nie obejmują 

egzemplarzy, które Wykonawca winien pozostawić u podmiotów / organów wydających 

uzgodnienia, opinie i decyzje. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć statek  do siedziby Zespołu Prewencji na Wodach 

i Terenach Przywodnych Wydziału Prewencji KMP w Toruniu oraz dokonać jego cumowania 

do nabrzeża Portu Zimowego w Toruniu przy ul. Popiełuszki 3, w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. O terminie transportu i cumowania statku Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego tj. KWP w Bydgoszczy, Wydział Transportu, ul. Iławska 1, 85-720 

Bydgoszcz,  faksem na nr ……………… lub e-mailem na adres: …………………… nie 

później niż 3 dni robocze przed tym terminem. 

7. Wykonawca dostarczy statek wykonany zgodnie z: 

1) Zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami 

i standardami, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. 

2) Zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem koncepcyjnym wyrobu gotowego wraz 

z jego dodatkowym wyposażeniem. 

3) Zatwierdzonym przez zamawiającego projektem adaptacji pomieszczeń wraz z ich 

wyposażeniem. 

4) Projektem technicznym jednostki pływającej, zatwierdzonym przez instytucję 

klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską. 

5) Projektem technicznym pontonu odbojowego zatwierdzonym przez instytucję 

klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską. 

6) Specyfikacją techniczną określoną w załączniku nr 1 do umowy. 

 

§5 

1. O terminie odbioru statku Wykonawca powiadomi Zamawiającego tj. KWP w Bydgoszczy, 

Wydział Transportu, ul. Iławska 1, 85-720 Bydgoszcz,  faksem na nr …………… lub                       

e-mailem na adres: …………….. nie później niż 3 dni robocze przed tym terminem. 

2. Przygotowany do odbioru statek winien posiadać kompletną dokumentację, o której mowa 

w §6.   

3. Odbioru statku dokonają upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego w obecności 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 

8.00 - 15.00.  

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę podczas odbioru statku winny posiadać pisemne 

upoważnienie do występowania w jego imieniu. 

5. Przygotowany do odbioru statek będzie miał wykonany na koszt Wykonawcy przegląd zerowy 

co będzie odnotowane w dokumentacji zamontowanych urządzeń oraz wyposażenia (np. 

mailto:prezydialny@kwp.byd.policja.gov.pl
mailto:prezydialny@kwp.byd.policja.gov.pl
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książkach gwarancyjnych). 

6. Przeprowadzony odbiór, bez względu na jego wynik, potwierdzony zostanie protokołem odbioru 

ilościowo-jakościowego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy podpisanym przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół odbioru sporządzony 

zostanie w czterech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze 

przeznaczone są dla Zamawiającego. 

7. Pozytywny wynik końcowy odbioru poświadcza zgodność statku z: 

1) Zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem koncepcyjnym wyrobu gotowego wraz 

z jego dodatkowym wyposażeniem. 

2) Zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem adaptacji pomieszczeń wraz z ich 

wyposażeniem. 

3) Projektem technicznym jednostki pływającej zatwierdzonym przez instytucję 

klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską. 

4) Projektem technicznym pontonu odbojowego zatwierdzonym przez instytucję 

klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską. 

5) Specyfikacją techniczną określoną w załączniku nr 1 do umowy. 

6) Opisem zawartym w instrukcjach obsługi. 

7) Pozostałymi warunkami określonymi w umowie, w szczególności  w §6. 

8. Upoważnienie do odbioru statku uprawnia przedstawicieli Zamawiającego do składania 

oświadczeń, co do jakości i kompletności statku i dokumentacji.  

9. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi 

z Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą podpisania przez upoważnionych przedstawicieli 

Stron protokołu odbioru ilościowo-jakościowego z pozytywnym końcowym wynikiem 

odbioru oraz fizycznego wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu. 

 

§6 

1.  Do statku Wykonawca dołączy w języku polskim: 

1) Zaakceptowany przez Zamawiającego projekt koncepcyjny wyrobu gotowego 

i wyposażenia dodatkowego. 

2) Zaakceptowany przez Zamawiającego projekt adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia 

ich wnętrz. 

3) Projekt techniczny jednostki pływającej zatwierdzony przez instytucję klasyfikacyjną 

uznaną przez Komisję Europejską. 

4) Projekt techniczny pontonu odbojowego zatwierdzony przez instytucję klasyfikacyjną 

uznaną przez Komisję Europejską. 

5) Dokument potwierdzający, że dostarczana jednostka pływająca, jej konstrukcja, stałe 

urządzenia oraz wyposażenie odpowiadają wymaganiom dla statków żeglugi śródlądowej 

określonym w odpowiednich aktach prawnych. Dokument musi być zgodny z przepisami 

instytucji klasyfikacyjnej uznanej przez Komisję Europejską, pod nadzorem której był 

wybudowany. 

6) Dokumenty w zakresie wytworzenia jednostki pływającej (dokumentacja zdawcza, 

tożsama z dokumentacją techniczną) uwzględniające wszystkie wprowadzone zmiany 

w procesie produkcji wraz z certyfikatami, atestami i gwarancjami uzyskanymi od 

dostawców dla zastosowanych materiałów i wyposażenia użytych do wytworzenia statku. 

7) Książkę przeglądów serwisowych przedstawiającą wymagane terminy przeglądów 

okresowych, specyfikacji materiałów i płynów eksploatacyjnych zamontowanych 

urządzeń i wyposażenia.  

8) Instrukcję obsługi i użytkowania dla jednostki pływającej, obejmującą  wszystkie 

elementy jej wyposażenia. 

9) Instrukcje alarmowe, w szczególności; instrukcję p-poż i ewakuacji. 

10) Protokoły pomiarowe dla zamontowanych instalacji. 
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2. Wszystkie dołączone dokumenty winny być umieszczone w przezroczystych koszulkach 

foliowych w segregatorach formatu A4. Segregatory winny posiadać wykaz załączonych 

w nich dokumentów oraz być oznaczone zgodnie dostarczonym wyposażeniem. 

 

§7 

1. Statek musi być wolny od wad. 

2. Wykonawca udziela na dostarczony statek rękojmi na okres 24-miesięcy oraz gwarancji 

odpowiednio na okres:  

1) …… m-cy/ce - gwarancja na konstrukcję i technologie budowy kadłuba, zastosowane 

materiały i naddatek korozyjny gwarantujący pełną użyteczność pontonu (zgodnie z 

ofertą wykonawcy – kryterium II),  

2) …. m-cy/ce - gwarancja na konstrukcje, zastosowane materiały i technologię wykonania 

nadbudowy jednostki pływającej(zgodnie z ofertą wykonawcy – kryterium III),   

3)  ……. m-cy/ce - gwarancja na wszystkie urządzenia, instalacje i elementy wyposażenia 

statku, w tym dodatkowe wyposażenie wymienione w Dziale V pkt. 1.23  Specyfikacji 

techniczno - użytkowej dla obiektu pływającego pełniącego funkcję „Mobilnego 

Posterunku Wodnego Policji” (zgodnie z ofertą wykonawcy – kryterium IV), 

licząc od daty odbioru statku przez Zamawiającego. 

3. Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem 

materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane 

podczas okresowych przeglądów/serwisów technicznych, w szczególności: filtry, wkłady, 

płyny eksploatacyjne. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skrócenia okresów udzielonej gwarancji do wartości 

minimalnych wymaganych w postępowaniu przetargowym indywidualnie, a Wykonawca nie 

może wnosić roszczeń z tego tytułu. 

5. Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów 

eksploatacyjnych nie może powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających 

z udzielonej gwarancji. 

6. Zmiany adaptacyjne statku, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez 

Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia 

uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. 

7. Warunki gwarancji winny być odnotowane w książkach gwarancyjnych wyposażenia 

i instalacji dostarczonego statku. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do montażu na statku, policyjnych środków łączności 

radiowej i innego specjalistycznego wyposażenia służbowego, bez utraty gwarancji.  

      Uprawnienia te zostaną potwierdzone w książce gwarancyjnej statku zapisem o treści: 

„Zmiany adaptacyjne statku powstałe w trakcie jego eksploatacji, dotyczące 

montażu policyjnego wyposażenia specjalnego, nie mogą powodować utraty ani 

ograniczenia uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji". 

9. Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać przedstawiciele Zamawiającego i przekażą 

je Wykonawcy telefonicznie na nr …………………….., co zostanie dodatkowo 

potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu 

wady na adres e-mail................................................... lub nr faksu …………………............. 

10. Naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 realizowane będą bezpłatnie 

w miejscu stacjonowania statku. W przypadku gdy naprawa jest niemożliwa do wykonania 

w miejscu stacjonowania statku,  Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania napraw 

w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany 

jest do zorganizowania na własny koszt transportu statku do miejsca wykonania naprawy 

oraz po jej wykonaniu do miejsca stałego stacjonowania.   

11. Usunięcie wady (zakończenie naprawy) winno następować niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu 21 kolejnych dni kalendarzowych licząc od dnia jej zgłoszenia. 
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12. W przypadku odrzucenia reklamacji Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego 

podając uzasadnienie odrzucenia. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości 

zabudowania oraz montażu specjalistycznego sprzętu policyjnego w dostarczonym statku.  

14. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji w zakresie napraw i przeglądów, 

w tym porad technicznych związanych z eksploatacją i naprawą obiektu pływającego. 

15. Wykonawca zapewnia: 

1) Przeprowadzenie na swój koszt, w terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego 

szkolenia dla trzech przedstawicieli użytkownika z zakresu obsługi obiektu pływającego 

wraz z jego wyposażeniem i zabudową. Szkolenie musi być przeprowadzone 

z wykorzystaniem dostarczanego statku. Czas szkolenia winien wynieść min. 6 godzin 

zegarowych. Szkolenie będzie zakończone wydaniem dla każdego z przeszkolonych 

użytkowników imiennego zaświadczenia lub świadectwa potwierdzającego udział 

w szkoleniu i zawierającego informację o jego zakresie. 

2) Dostęp do nabycia na terenie Polski części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych 

i akcesoriów przez wytwórcę na okres l0 lat. 

3) Obsługę posprzedażną w zakresie napraw na 10 lat (w serwisie pogwarancyjnym 

ogólnokrajowym na terenie Polski). 

4) Dopuszczalny maksymalny czas rozpoczęcia realizacji reklamacji dotyczący 

zgłoszonych usterek lub awarii wynosi 48 godzin od zgłoszenia w formie telefonicznej, 

faksowej lub pocztą elektroniczną. 

 

§8  

1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązani są do zapłaty kar umownych z tytułu 

nie wykonania lub nienależytego wykonania swych zobowiązań umownych. 

2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umownej, o 

której mowa w § 2 ust. 1. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 

z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości umownej, o 

której mowa w § 2 ust. 1, z wyjątkiem sytuacji unormowanej w art. 145 ustawy 

z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 % wartości 

umownej, o której mowa w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w 

odbiorze statku w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1. 

4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości 

umownej, o której mowa w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w 

dostawie statku w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1. 

5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości 

umownej, o której mowa w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

w dostarczeniu projektów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) i 2) w stosunku do 

terminu określonego w § 4 ust. 2. 

6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości 

umownej, o której mowa w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

w dostarczeniu projektów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3) i 4) w stosunku do 

terminu określonego w § 4 ust. 4. 

7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedotrzymanie terminu 
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określonego w § 7 ust. 11 w wysokości 1000,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia. 

3. Jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość należnych kar umownych, strony będą mogły 

dochodzić od siebie odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiający może potrącić należności wynikające z kar umownych przy opłacaniu faktury 

za realizację przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę obciążeniową zawierającą 

szczegółowe naliczenie kwot w przypadku sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt. 1, 4, 5,6,7. 

6. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego 

powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było 

następstwem niewykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów. 

7. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy oraz naliczenia kary 

umownej, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt. 1, bez  uprzedniego wyznaczania dodatkowego 

terminu dostawy. Odstąpienie może nastąpić w terminie do 30 dni po bezskutecznym 

upływie  terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 1.   

8. Odstąpienie od umowy dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiającemu 

przysługuje dodatkowo prawo dochodzenia kary umownej za opóźnienie w wykonaniu 

przedmiotu odpowiednio: 

1) w wysokości 1 % wartości umownej, o której mowa w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia w dostawie statku liczony od dnia terminu określonego § 3 ust. 1 

do dnia odstąpienia od umowy, 

2) w wysokości 0,1 % wartości umownej, o której mowa w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia w dostarczeniu projektów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1) i 2) 

liczony od dnia terminu określonego w § 4 ust. 2 do dnia odstąpienia od umowy,, 

3) w wysokości 0,1 % wartości umownej, o której mowa w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia w dostarczeniu projektów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 3) i 4) 

liczony od dnia terminu określonego w § 4 ust. 4 do dnia odstąpienia od umowy, 

4) w wysokości 1000,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wady 

liczony od dnia terminu określonego w § 7 ust. 11 do dnia odstąpienia od umowy. 

 

§9  

1. Zamawiający opłaci należność za statek, którego końcowy wynik odbioru był pozytywny, na 

podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, dostarczonej najpóźniej 

w terminie trzech dni od daty otrzymania od Zamawiającego podpisanego protokołu 

odbioru ilościowo-jakościowego. 

2. Wykonawca wystawi fakturę VAT wskazując jako płatnika: 

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy 

85-090 Bydgoszcz ul. Powstańców Wielkopolskich 7 

NIP 554-031-29-93 REGON 091362152 

3. Faktura VAT będzie zawierać co najmniej następujące dane: 

1) przedmiot sprzedaży, 

2) rok produkcji przedmiotu sprzedaży, 

3) cenę jednostkową, 

4) wartość podatku VAT, 

5) wartość sprzedaży, 

6) numer kadłuba/nadbudowy/seryjny, 
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7) nr dokumentu WZ (jeżeli będzie wystawiony). 

4. Zamawiający opłaci należną do zapłaty kwotę przelewem na konto Wykonawcy 

w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Wraz z fakturą obejmującą zakres zamówienia wykonany przez podwykonawcę zgłoszonego 

zgodnie § 1 ust. 5 umowy lub podwykonawcę zgłoszonego na etapie składania oferty  

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokument potwierdzający 

dokonanie przez niego zapłaty kwoty należnej podwykonawcy za wykonaną część 

zamówienia. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę 

wynagrodzenia. 

6. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 

7. Wykonawca może przesłać fakturę za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania. Zapisy określone w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio. 

8.  W przypadku wystawiania eFaktury zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r.  (Dz.U. z 2019 r. poz. 856) w 

sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być 

przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do 

przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych 

dokumentów elektronicznych w polu „Referencja kupującego” należy umieścić symbol 

KP2M00. 

§ 10 

Oprócz przypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni dnia od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takich okolicznościach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§11 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 

……………..................... na pełny okres realizacji umowy, z uwzględnieniem okresu 

rękojmi, o którym mowa w § 7 ust. 2, w wysokości:……………...................... zł., co 

stanowi 3% kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  Z zabezpieczenia, o którym 

mowa w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje w szczególności prawo do pokrycia kar 

umownych. 

3. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, 

wskazanej w ust. 1 na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. Zamiana ta wymagać będzie 

formy pisemnej – aneksu do umowy. 

4. Zamawiający dokona zwrotu odpowiednio: 

1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni licząc od daty podpisania 

przez Strony protokołu odbioru z pozytywnym końcowym wynikiem odbioru statku i 

uznaniu przez Zamawiającego, że umowa w tym zakresie została należycie wykonana, 

pozostawiając 30% kwoty jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. 

2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu 
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rękojmi odebranego statku. 

5. W przypadku, gdy przedmiot umowy, nie zostanie wykonany w terminie określonym w § 3 

ust. 1 umowy, a zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, 

najpóźniej na 7 dni roboczych licząc od dnia poprzedzającego upływ ważności 

zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie przedłużyć wniesione zabezpieczenie lub 

przedłożyć nowe zabezpieczenie na przedłużony okres realizacji z uwzględnieniem okresu 

rękojmi, chyba że Zamawiający rozwiąże umowę. 

6. Jeżeli Wykonawca, w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu, nie przedłoży 

Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 

będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty 

całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe 

zabezpieczenie. 

7. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego 

zabezpieczenia. 

8. Wypłata, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu następuje nie później niż w ostatnim 

dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

9. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron nie powoduje upadku podstawy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 12 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty możliwa jest 

w następujących przypadkach i na zasadach w nich określonych: 

1) W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa istniejących dla postanowień 

zawartych w niniejszej umowie. Zmiana ta jest możliwa w zakresie odpowiadającym 

zmianom w tych przepisach celem dostosowania postanowień umowy 

do obowiązującego prawa. 

2) Wprowadzenia ustawowo zmiany stawki VAT lub innych obciążeń podatkowych, jeżeli 

zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę. 

3) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta będzie 

miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

4) W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę. 

5) W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

6) Powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego 

rozwiązań technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia umowy 

i nie powodujących podwyższenia ceny. 

7) Nastąpiła zmiana w dokumentacji przedstawionej Zamawiającemu.  

8) W przypadkach zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy 

uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie określonym odpowiednio w § 4 ust 2 

i 4  dopuszcza się zmianę tych  terminów o czas niezbędny na usunięcie przeszkody. 

2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Wykonawcę lub przez 

Zamawiającego. 
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3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie pisemnego wniosku 

przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:  

1) Opis propozycji zmiany,  

2) Uzasadnienie zmiany.  

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2-5 wniosek, o którym mowa 

w ust. 3 winien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, w szczególności 

Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną zmianą umowy 

a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 2-5, na kalkulację wartości 

umownej. Zmiana dopuszczalna jest w zakresie adekwatnym do zmian w przepisach, 

z których wynikają.  

5. Zamawiający, po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3 wyznacza datę 

podpisania pisemnego aneksu do umowy.  

6. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych 

po dacie zawarcia aneksu do umowy. 

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy następują w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

w postaci aneksu. 

 

 

§ 13 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie uzyska 

związku z wynegocjowaniem, zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem niniejszej umowy 

co do których może powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami lub że jako takie są 

traktowane przez Zamawiającego. 

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej 

ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego 

o wskazanie, czy informację tę ma traktować jako poufną. 

3. Wykonawca obowiązany jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania 

postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jego 

zlecenie lub w jego interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób 

w Wykonawcą.   

 

§ 14 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, nieograniczone 

czasowo do projektów wykonanych na podstawie niniejszej umowy, na wszystkich znanych 

w dniu zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji.  

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektów następuje w momencie dokonania 

odbioru projektów przez Zamawiającego.  

3. Majątkowe prawa autorskie do projektów nie mogą być obciążone żadnymi prawami osób 

trzecich, a także osoby trzecie nie mają żadnych roszczeń, których przedmiotem mogłyby 

być majątkowe prawa autorskie do projektów. 

4. Zamawiający nabywa prawo własności do wszelkich nośników danych (dyski, płyty 

CD/DVD  

i inne) i egzemplarzy projektu, na której utrwalono dokument lub jakikolwiek element 

projektu z chwilą odbioru projektu. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego zmian w projektach, 

jeżeli są one spowodowane oczywistą koniecznością, a twórca nie ma słusznej podstawy im 

się sprzeciwić. 

6. O proponowanych zmianach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. 
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7. Wykonawca ma prawo wniesienia sprzeciwu do Zamawiającego w związku z 

proponowanymi zamianami, o których mowa w § 14 ust. 6 umowy w terminie 7 dni od 

doręczenia zawiadomienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Brak odpowiedzi w zakresie określonym w § 14 ust. 6 umowy poczytuje się za wyrażenie 

zgody na przeprowadzenie zmian. 
9. Wykonawca wyraża zgodę, a Zamawiający nabywa prawo do wprowadzania zmian do dokumentacji 

projektowej bez konieczności ich uzgadniania z osobami, którym mogłyby przysługiwać autorskie 

prawa osobiste w przypadku, gdy wprowadzenie zmian okaże się konieczne do opracowania 

dokumentacji wymaganej do realizacji przedsięwzięcia objętego dokumentacją projektową w 

niepełnym zakresie, bądź tylko w wybranym przez Zamawiającego zakresie, spowodowane 

oczywistą koniecznością, a Wykonawca nie miałby słusznej podstawy im się sprzeciwić. 

10. Wykonawca nie zachowuje wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego, które przechodzi na Zamawiającego. 

11. Wykonawca oświadcza, iż zastosowane (wprowadzone) rozwiązania materiałowo-techniczne 

nie będą naruszać praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. 

W przypadku takich naruszeń wszelką odpowiedzialność ponosić będzie wyłącznie 

Wykonawca. 

 

§ 15 

1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 

oraz przepisy Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145). 

2. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczno - użytkowa dla obiektu pływającej pełniącej 

funkcję „Mobilnego Posterunku Wodnego Policji”. 

2) Załącznik nr 2 – Protokół odbioru ilościowo-jakościowego.  

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: 

1) dla Zamawiającego - 2 egzemplarze. 

2) dla Wykonawcy - l egzemplarz. 

 

 

 

WYKONAWCA:                                                           ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 


