
                          

 

S
tr

o
n

a 
1
 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Wzór Umowy – nr 11/2020/STER CPP/ZK 

 

Umowa nr 2020/………../STER CPP/ZK 

 

zawarta w Gdańsku w dniu ................2020 r. pomiędzy:  

 

1. BOTA Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w 

Gdańsku, 80-299, ul. Nowy Świat 38 c, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, pod nr KRS 

0000432307, NIP 5862278701, REGON 221740579, reprezentowaną przez komplementariusza: 

BOTA Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, 80-299, ul. Nowy 

Świat 38 c, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, pod nr KRS: 0000399806, NIP: 5862274229, 

REGON: 221548221, reprezentowaną przez: 

Krzysztofa Kaweckiego - Prezesa Zarządu, uprawnionego do jego samodzielnej reprezentacji zwaną 

w dalszej części Umowy Zamawiającym, 

a      

 

2. ................................................................................ z siedzibą w …………………….., adres: 

…………………………………………………………………………………., wpisaną/ym do Rejestru Przedsiębiorców 

CEIDG*/KRS pod numerem* ………………………………., NIP, ………………………….., REGON: ……………... 

reprezentowanym/ą przez1: 

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

zwanym/ą w dalszej części Umowy Wykonawcą/Towarzystwem Klasyfikacyjnym,  

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy/Towarzystwa Klasyfikacyjnego w 

trybie Zapytania Ofertowego nr 11/2020/STER CPP/ZK zgodnego z zasadą konkurencyjności została 

zawarta Umowa z Wykonawcą/Towarzystwem Klasyfikacyjnym o treści następującej: 

 

§ 1 

[OŚWIADCZENIA] 

 

1. Zamawiający oświadcza, że realizuje Projekt: „Innowacyjny ster strumieniowy CPP w układzie 

tandem” w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś 

priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B + R przed przedsiębiorstwa”, Działanie „Projekty B + 

R przedsiębiorstw”, Poddziałanie „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa” finansowanego, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej jako: Projekt) oraz zapewnia, że brak jest jakichkolwiek 

przeszkód prawnych lub faktycznych, które uniemożliwiałyby zawarcie przez Zamawiającego 

niniejszej Umowy.  

2. Wykonawca/Towarzystwo Klasyfikacyjne oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie 

umożliwiające wykonanie Przedmiotu Umowy – będącego jednocześnie przedmiotem 

Zamówienia w ramach rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zasady 

konkurencyjności zgodnie z ww. Zapytaniem ofertowym, oraz jest w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej umożliwiającej realizację Przedmiotu Umowy. 

                                                           
1 Reprezentacja powinna być zgodna z informacjami w Krajowym Rejestrze Sądowym/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, który zawiera dane obowiązujące na dzień zawarcia Umowy.  
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3. Użyte w niniejszym dokumencie pojęcie „dni” – oznacza dni kalendarzowe. W przypadku 

określenia terminów dotyczących udziału w postępowaniu, realizacji Przedmiotu zamówienia 

itd. w inny sposób niż „dni” – Zamawiający wskaże rodzajowo np. „dni robocze”.  

 

§ 2 

[PRZEDMIOT UMOWY] 

 

1. W związku z realizacją Projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, Przedmiot 

niniejszej Umowy obejmuje realizację przez Wykonawcę / Towarzystwo Klasyfikacyjne usług 

kontrolnych, audytorskich oraz usług certyfikacji prototypu innowacyjnego steru strumieniowego 

CPP w układzie tandem [dalej: Ster] tworzonego przez Zamawiającego w ramach Projektu, wg 

zakresu:   

1.1.  Usługa 1 realizowana w ramach badań przemysłowych prowadzonych w Projekcie [dalej 

Usługa 1]:  

a) zatwierdzenie przez TK dokumentacji technicznej dotyczącej części mechanicznej, 

hydrauliki, elektrycznej (silnika elektrycznego wraz z układem rozruchowym 

Steru), automatycznej (w tym układu monitoringu i sterowania Sterem), 

poświadczającego zgodność wykonanego projektu (w tym dokumentacji 

rysunkowej i obliczeń wytrzymałościowych) z wymaganiami przepisów 

klasyfikacyjnych TK; 

b) konsultacje na rzecz Zamawiającego w zakresie Usługi 1 w trakcie jej realizacji; 

1.2.  Usługa 2 realizowana w ramach prac rozwojowych prowadzonych w Projekcie [dalej 

Usługa 2]:  

a) nadzór inspekcyjny nad procesem budowy i testowania Steru (udział inspektora 

TK w testach urządzenia przeprowadzanych na stacji prób Zamawiającego), 

b) wystawienie dla Steru świadectwa (certyfikatu) Towarzystwa Klasyfikacyjnego 

poświadczającego zgodność wykonanego prototypu urządzenia steru 

strumieniowego CPP tandem z zatwierdzoną przez TK w ramach realizacji Usługi 1 

dokumentacją techniczną oraz zgodność z przepisami klasyfikacyjnymi 

dotyczącymi statków pełnomorskich i śródlądowych, zgodnie obszarem 

działalności TK.   

2. Usługa 1 obejmuje następujące działania: 

2.1. Konsultacje w przedmiocie zakresu zmian w trakcie tworzenia przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej w części: 

a) mechanicznej, 

b) hydraulicznej, 

c) elektrycznej (w tym silnik elektryczny wraz z układem rozruchowym Steru), 

d) automatyka (w tym system sterowania i monitoringu pracy Steru). 

2.2. Wykonanie analizy zagrożeń i oceny bezpieczeństwa (analiza i ocena ryzyka) obejmującej 

m.in.:  

a) ocenę wytrzymałości Steru; 

b) zidentyfikowane w urządzeniu rozwiązania, tj. m.in. systemu wykonawczego oraz 

sterowania zmianą skoku, systemu napędowego itd.; 

2.3. Zatwierdzenie zgodnie z przepisami klasyfikacyjnymi TK, dokumentacji technicznej 

(rysunkowej i obliczeń wytrzymałościowych) Steru zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) Bieżące zatwierdzanie przesyłanej dokumentacji, o której mowa w pkt. 2.1. 

niniejszego paragrafu; 
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b) Jeśli dokumentacja, po pierwszym przesłaniu do zatwierdzenia, będzie wymagała 

wprowadzenia istotnych zmian zgłoszonych Zamawiającemu przez TK, to TK 

ponownie zatwierdzi poprawioną dokumentację, przy czym ponowna  weryfikacja 

danego dokumentu będzie dokonywana w ramach niniejszej Umowy nie więcej niż 

jeden raz.  

2.4. Udział w bezpośrednich konsultacjach z Zamawiającym, które odbywać się będą w 

siedzibie Zamawiającego lub, o ile Zamawiający wyrazi na to zgodę, w innym miejscu 

wskazanym przez Towarzystwo Klasyfikacyjne, mających na celu omówienie wszelkich 

aspektów działań związanych z realizacją Usługi 1, w łącznej liczbie nie przekraczającej 16 

godzin zegarowych. Do czasu 16 godzin konsultacji, nie wlicza się czasu niezbędnego na 

dojazd Wykonawcy do miejsca konsultacji i z powrotem. 

3. Usługa 2 obejmuje następujące działania: 

3.1. Nadzór inspekcyjny nad procesem budowy Steru, który będzie budowany w hali 

Zamawiającego w Gdańsku pod adresem siedziby Zamawiającego. Nadzór sprawowany 

będzie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej oraz w czasie wizyt przedstawiciela 

TK w miejscu budowy Steru. 

3.2. Udział TK w inspekcjach sprawdzających zgodność certyfikatów materiałowych i 

oznaczeń na poszczególnych elementach prototypu, zgodnie z wymaganiami. TK Próby 

odbędą się w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku.   

3.3. Wystawienie dla Steru świadectwa (certyfikatu) Towarzystwa Klasyfikacyjnego. 

Świadectwo sporządzone zostanie w dwóch wersjach językowych, w języku polskim i 

angielskim. Wymaganiem Zamawiającego jest, aby świadectwo zawierało również 

informację o potwierdzeniu zgodności wykonanego Steru z zatwierdzoną przez TK w 

ramach Usługi 1 dokumentacją techniczną. 

4. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z postanowieniami i zasadami zawartymi we 

wniosku o dofinansowanie Projektu, zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie oraz z 

przepisami obowiązującymi w TK. 

5. Oferta Wykonawcy / Towarzystwa Klasyfikacyjnego złożona celem realizacji Przedmiotu Umowy 

wraz z załącznikami stanowi Załączniku nr 2 do Umowy. 

6. Ster, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, powstaje w ramach Projektu, w 

prowadzonych przez Zamawiającego działaniach badawczo-rozwojowych. Kluczowe parametry 

Steru to: 

1.1. Moc znamionowa silnika elektrycznego: P = 600 kW 

1.2. Częstotliwość f=60Hz 

1.3. Prędkość obrotowa silnika elektrycznego n1=1200 obr/min 

1.4. Przełożenie przekładni stożkowej i=2,733 

1.5. Prędkość obrotowa śruby CPP n2=439 obr/min 

1.6. Średnica śruby Dp=1200 mm 

1.7. Ciśnienie robocze układu nastawy skoku płatów p=~50bar 

1.8. Tryb pracy S2-30 

Rysunek ogólny Steru strumieniowego CPP w układzie tandem stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszej Umowy.  Z uwagi na fakt, że prace badawczo-rozwojowe w ramach Projektu są w 

trakcie realizacji, Zamawiający zastrzega, iż powyższe parametry techniczne mogą ulec 

zmianie. W przypadku wystąpienia zmian Zamawiający powiadomi o nich natychmiast 

Wykonawcę/Towarzystwo Klasyfikacyjne. 
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7. Ponieważ prace badawczo – rozwojowe w ramach Projektu są w trakcie realizacji, pozostała 

dokumentacja projektu Steru będzie przekazywana Wykonawcy/Towarzystwu Klasyfikacyjnemu 

sukcesywnie. Szczegóły i ewentualne zakładane terminy przekazywania tej dokumentacji Strony 

ustalą po podpisaniu Umowy o udzielenie zamówienia. 

8. Według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV odpowiadający Przedmiotowi Umowy to: kod 

główny: 71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne. 

9. Dodatkowe kody CPV dla zamówienia objętego niniejszym Zapytaniem ofertowym: 71311100-2 – 

Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.  

 

§ 3 

[TERMIN, MIEJSCE WYKONANIA, ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY] 

 

1. Miejsce realizacji Przedmiotu zamówienia:  

1.1. siedziba Zamawiającego: ul. Nowy Świat 38c, 80-299 Gdańsk – w zakresie realizacji Usługi nr 1 

i Usługi nr 2; 

1.2. siedziba Wykonawcy  - w zakresie częściowym realizacji zadań przez TK w ramach Usługi nr 1 

(proces zatwierdzenia dokumentacji). 

2. Usługa 1 będzie realizowana w okresie od dnia podpisania niniejszej Umowy do dnia 30.04.2021 

r., tj. do zakończenia badań przemysłowych w Projekcie. 

3. Usługa 2 będzie realizowana w okresie prowadzenia prac rozwojowych w Projekcie, tj. od 

01.05.2021 do 31.12.2021 r.  

4. Dokumentacja techniczna, o której mowa w § 2, ust. 2 pkt. 2.3. lit. a) niniejszej Umowy, będzie 

przesyłana przez Strony na adresy email wskazany w § 10, ust. 2 niniejszej Umowy. 

Wykonawca/Towarzystwo Klasyfikacyjne będzie zatwierdzać dokumentację techniczną w terminie 

do …………….. dni (zgodnie z pkt 3 Oferty, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy) od chwili 

jest otrzymania od Zamawiającego. Jeśli dokumentacja, po pierwszym przesłaniu do 

zatwierdzenia, będzie wymagała wprowadzenia istotnych zmian zgłoszonych Zamawiającemu 

przez TK, to TK ponowne zatwierdzi poprawioną dokumentację w powyższym terminie.   

5. Konsultacje, o których mowa w § 2, ust. 2, pkt 2.1 niniejszej Umowy odbywać się będę w 

odpowiedzi na zapotrzebowanie wysłane Wykonawcy/Towarzystwu Klasyfikacyjnemu przez 

Zamawiającego za pośrednictwem poczty email na adresy wskazane w § 10, ust. 2 Umowy. 

Wykonawca/Towarzystwo Klasyfikacyjne będzie udzielał Zamawiającemu odpowiedzi za 

pośrednictwem poczty email lub spotkań w siedzibie Zamawiającego w terminie ustalonym przez 

Strony, nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia zapotrzebowania na konsultację. 

6. Terminy wizyt w miejscu budowy Steru oraz inspekcji sprawdzających zgodność certyfikatów 

materiałowych i oznaczeń na poszczególnych elementach Steru, o których mowa w § 2 ust. 3, pkt 

3.1 i pkt 3.2 niniejszej Umowy, ustalane będą przez Strony za pośrednictwem poczty email wg 

danych adresów e-mail wskazanych przez Strony w § 10 ust. 2 niniejszej Umowy. Wizyta lub 

inspekcja nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez 

jedną ze Stron zapotrzebowania na wizytę lub inspekcję.  

7. Zlecenie Wykonawcy/Towarzystwu Klasyfikacyjnemu realizacji Usługi 2 ma charakter 

warunkowy. Usługa 2 będzie realizowana wyłącznie pod warunkiem zaakceptowania przez 

Instytucję Pośredniczącą, jakim jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), badań 

przemysłowych realizowanych w ramach Projektu. Jeśli badania przemysłowe nie zostaną 

zaakceptowane przez (NCBR), Projekt nie będzie kontynuowany i Usługa 2 nie zostanie zlecona 

wyłonionemu TK. Wykonawca/Towarzystwo Klasyfikacyjne przystąpi do realizacji Usługi 2 po 
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otrzymaniu od Zamawiającego Polecenia Rozpoczęcia Prac, które zostanie wydane przez 

Zamawiającego nie później niż w terminie dziewięćdziesięciu (90) dni od dnia zakończenia 

realizacji Badań Przemysłowych. W przypadku, gdy Polecenie Rozpoczęcia Prac nie zostanie 

doręczone Wykonawcy w powyższym terminie, Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę/Towarzystwo Klasyfikacyjne: albo o dalszym przesunięciu realizacji Przedmiotu 

zamówienia tj. Usługi 2 i zmiany odpowiednio terminów jej dotyczących, albo o rezygnacji z 

realizacji dalszych działań w Projekcie, obejmujących zakres czynności Wykonawcy opisanych w 

Usłudze 2, odstąpieniu od Umowy w tym zakresie.  

8. W przypadku opisanym w ustępie poprzedzającym, żadna ze Stron nie będzie dochodzić roszczeń i 

nie będzie uprawniona do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania od drugiej Strony za 

wyrządzoną szkodę wynikającą lub związaną z odstąpieniem od Umowy w części dotyczącej 

realizacji Usługi 2. Strony zgodnie zrzekają się ewentualnych roszczeń wobec siebie wobec 

odstąpienia od Umowy z powodów opisanych w niniejszym ustępie.  W tym szczególnym 

wypadku, odstępnego nie zastrzega się.  

9. Jeśli na jakimkolwiek etapie realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie zostaną 

osiągnięte wskaźniki Projektu, Projekt zostanie przerwany i zakończony, o czym Zamawiający 

poinformuje natychmiast TK. Zrealizowane przez TK prace rozstaną rozliczone do momentu 

poinformowania TK o zakończeniu Projektu – proporcjonalnie do stopnia i zakresu wykonania 

usługi i realizacji Przedmiotu zamówienia. 

10. Okres realizacji Usługi 1 i Usługi 2, o którym mowa w ustępie 2 i 3, może ulec zmianie  

(tj. wydłużeniu) – w przypadku wystąpienia takiej okoliczności Zamawiający powiadomi TK o 

zmianie harmonogramu z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem i Strony podpiszą 

odpowiedni aneks do niniejszej Umowy. 

§ 4 

[WYNAGRODZENIE] 

 

1. Z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawcy / Towarzystwu Klasyfikacyjnego należne jest 

wynagrodzenie w wysokości: 

a) w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1, pkt 1.1. i ust. 2 - ..…………………… zł netto (słownie: 

……………….... zł), powiększone o należny podatek VAT w wysokości ………….. zł (słownie: 

……………. Zł), co stanowi łącznie kwotę ..…………………… zł brutto (słownie: ……………….... zł); 

b) w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1, pkt. 1.2. i ust. 3 - ..…………………… zł netto (słownie: 

……………….... zł), powiększone o należny podatek VAT w wysokości ………….. zł (słownie: 

……………. Zł), co stanowi łącznie kwotę ..…………………… zł brutto (słownie: ……………….... zł); 

2. Cena realizacji Przedmiotu zamówienia wskazana w Ofercie Wykonawcy, wskazana w niniejszej 

Umowie nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania Umowy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu wyczerpuje w całości 

roszczenia Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy dotyczącej Usługi 1 i obejmuje 

wszystkie koszty, jakie mogą powstać w związku z realizacją Umowy. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu wyczerpuje w całości 

roszczenia Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy dotyczącej Usługi 2 i obejmuje 

wszystkie koszty, jakie mogą powstać w związku z realizacją Umowy.  

5. Realizacja Przedmiotu zamówienia i wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, lit. b) 

niniejszego paragrafu z tegoż tytułu nastąpi pod warunkiem otrzymania od Zamawiającego 

Polecenia Rozpoczęcia Prac, o którym mowa w § 3 ust. 7 Niniejszej Umowy. Zasady wypłaty 

przedmiotowego wynagrodzenia (sposób, termin i warunki) określone zostały w ust. 6 - 10 

niniejszego paragrafu. 
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6. Zarówno w przypadku realizacji Usługi 1 jak i Usługi 2 Zamawiający dopuszcza wypłaty w 

transzach, przy czym wypłaty te będą obejmowały okres minimum 2 miesięcy. Wysokość 

wynagrodzenia wypłacanego w  danej transzy będzie wynikać ze stopnia realizacji Usługi 1 lub 

Usługi 2 i zostanie zaakceptowana przez Strony oraz wpisana do protokołu zdawczo-odbiorczego. 

Ostatnia transza dotycząca Usługi 1 lub Usługi 2 zostanie wypłacona po przyjęciu i zatwierdzeniu 

protokołem zdawczo-odbiorczym całej usługi i stanowić będzie różnicę pomiędzy wartością Usługi 

1, o której mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu lub pomiędzy wartością Usługi 2, o której 

mowa w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu, a wypłaconymi transzami z tytułu realizacji 

odpowiednio Usługi 1 lub Usługi 2. 

7. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony Protokół zdawczo – odbiorczy, 

którego wzór  stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.  

8. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie poprawnej pod względem formalno-rachunkowym 

faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 14 dni 

do wpłynięcia poprawnej faktury do Zamawiającego, przy czym za dzień zapłaty strony przyjmują 

dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Wykonawca/Towarzystwo Klasyfikacyjne przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający może 

przedłużyć termin płatności faktury wskazany w ust. 8, w przypadku braku przekazania środków 

na realizację Projektu z przyczyny nie leżącej po stronie Zamawiającego, lecz nie później niż 60 dni, 

licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

10. Wynagrodzenie Wykonawcy finansowane jest ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 

ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa „Wsparcie 

prowadzenia prac B + R przed przedsiębiorstwa”, Działanie „Projekty B + R przedsiębiorstw”, 

Poddziałanie „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” 

finansowanego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

§ 5 

[KARY UMOWNE, ODSZKODOWANIE] 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia zawinionej szkody wyrządzonej Zamawiającemu lub 

osobom trzecim w trakcie realizowania Przedmiotu Umowy lub w związku z realizacją tej Umowy. 

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawcę tj.: 

1) w przypadku uchybienia terminowi akceptacji dokumentów technicznych do zatwierdzenia 

w ramach Usługi 1 – dla wykonawców, którzy w § 3, ust. 4 wskazali termin do: 

a) 7 dni kalendarzowych - 200 zł (dwieście złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

b) 14 dni kalendarzowych – 400 zł (czterysta złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

c) 21 dni kalendarzowych – 600 zł (sześćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

2) w przypadku uchylania się od świadczenia usług konsultacji w ramach Usługi 1 lub nadzoru 

inspekcyjnego nad procesem budowy i testowania Steru w ramach Usługi 2 – 200 zł za 

każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów, o których mowa odpowiednio w § 3 ust. 5 lub 

ust. 6 niniejszej Umowy; 
3) zrealizowania Przedmiotu umowy w sposób niezgodny z wymaganiami Zamawiającego 

wskazanymi w Zapytaniu ofertowym oraz w niniejszej Umowie - Wykonawca zobowiązany 

będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości proporcjonalnej do 

stopnia zawinienia w powstaniu niezgodności;  
3. W przypadku niewykonania Umowy w całości lub w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego karę umowną w wysokości odpowiadającej kwocie 50 % całkowitego 

wynagrodzenia brutto przewidzianego niniejszą Umową, tj. sumy wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 lit. a) i b) niniejszej Umowy.  
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4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, po 

uprzednim pisemnym jego powiadomieniu w sposób określony w § 10 ust. 2 niniejszej Umowy.  

5. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 

z tytułu naprawienia szkody przez Wykonawcę na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

6. Kary umowne za niezachowanie obowiązku poufności reguluje odrębna umowa.  

 

§ 6 

[ODSTĄPIENIE OD UMOWY] 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, lub od części niniejszej 

Umowy w drodze jednostronnego oświadczenia woli: 

1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w 

szczególności w przypadku nie osiągnięcia wskaźników Projektu zadeklarowanych we 

wniosku o dofinansowanie Projektu, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrażać 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.  

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  

2) W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy bez uzasadnionych przyczyn 

lub przerwał realizację Umowy i jej nie kontynuuje mimo wezwania Zamawiającego, przy 

czym wezwanie może być skierowane drogą elektroniczną na adresy wskazane w § 10 ust. 2 

niniejszej Umowy lub ustnie. 

3) W przypadku, gdy Wykonawca pomimo uprzednich wyrażonych zastrzeżeń Zamawiającego i 

wezwania do prawidłowej realizacji Umowy, nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie 

z warunkami umownymi,  

4) W przypadku gdy, Zamawiający nie otrzymał dofinasowania do Projektu lub środki zostały 

cofnięte z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w także z powodu siły wyższej i istotnej 

zmiany warunków rynkowych, 

5) W przypadku nie zaakceptowania przez Instytucję Pośredniczącą, jakim jest Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), badań przemysłowych realizowanych w ramach Projektu,  

6) W razie likwidacji firmy Wykonawcy lub złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości. 

2. Wykonawca nie będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego lub nie będzie uznany za 

naruszającego postanowień Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

obowiązków wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie bądź połączenie 

zdarzeń niezależnych od Stron, które uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań wynikających z 

Umowy, których Strony nie mogły przewidzieć, oraz którym nie mogły zapobiec, a także ich 

przezwyciężyć poprzez działanie z należytą starannością.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o fakcie 

wystąpienia siły wyższej, udowodnienia tych okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji 

potwierdzającej wystąpienie zdarzenia mającego cechy siły wyższej oraz wskazania wpływu, jaki 

zdarzenie miało na przebieg realizacji Projektu.  

4. Odstąpienie od Umowy musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

[POUFNOŚĆ INFORMACJI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH] 

 

1. Informacje Poufne oznaczają wszelkie informacje lub dane dotyczące działalności Zamawiającego, 

a w szczególności: 
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1) informacje handlowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne, finansowe, prawne oraz 

wszelkie inne informacje posiadające dla Zamawiającego wartość gospodarczą, które 

jednocześnie mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego,  

2) informacje uzyskane w wyniku analizy lub przetworzenia dostarczonych informacji, 

niezależnie od sposobu ich ujawnienia Wykonawcy (Otrzymującemu) lub osobie trzeciej 

będącej podwykonawcą bądź działającej w imieniu Wykonawcy (Otrzymującego), przez 

Zamawiającego, w szczególności: na piśmie, ustnie lub przy wykorzystaniu jakichkolwiek 

innych środków przekazywania informacji i danych, w tym środków komunikacji 

elektronicznej (e-mail, skype, itp.). 

2. Przez pojęcie „tajemnicy przedsiębiorstwa” zgodnie z Ustawą o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 10 ze zm.) rozumie się 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub 

organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności. 

3. Obowiązkiem poufności, w ramach niniejszej Umowy objęte są: 

1) wszelkie informacje, dane, dokumenty, lub materiały, które zostaną mu udostępnione, 

ujawnione lub powierzone w ramach świadczenia usług na rzecz Zamawiającego zgodnie z 

niniejszą Umową,  

2) wszelkie informacje, dane, dokumenty, rysunki techniczne, lub materiały do których 

Wykonawca będzie mieć dostęp w ramach współpracy z Zamawiającym w zakresie 

realizacji niniejszej Umowy, a w szczególności informacje, dane, dokumenty lub materiały 

dotyczące realizacji Projektu, know-how, rozwiązań technicznych i technologicznych, 

opracowanych metod, statystyk, analiz, ekspertyz, badań, testów, raportów, wynalazków i 

pomysłów, 

3) wszelkie inne informacje w postaci pisma, dźwięku, obrazu itp., których Zamawiający nie 

ujawnił publicznie, a które przedstawił Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej 

Umowy oraz ewentualnie pomocniczo, celem jej prawidłowego wykonania, co do których 

Zamawiający nie zastrzegł wprost obowiązku poufności. 

4. Szczegółowe obowiązki i prawa z zakresu zachowania poufności i ochrony danych osobowych, w 

tym wysokość kar umownych reguluje odrębna Umowa – wg wzoru w Załączniku nr 3a do 

Zapytania ofertowego.  

5. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania 

przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. 

6. Powyższe postanowienia nie wyłączają, ani nie ograniczają odpowiedzialności Wykonawcy 

wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

7. Dane osobowe Wykonawcy oraz osób działających w jego imieniu przetwarzane będą przez 

Zamawiającego celem realizacji niniejszej Umowy i jej rozliczenia.  

8. Zamawiający zapewnia, że dane przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z prawem, nie 

ulegają profilowaniu. 

9. Wykonawca zobowiązany jest poinformować swoich współpracowników i pracowników, o 

zasadach przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego zgodnie z treścią Klauzuli 

informacyjnej zawartej w Załączniku nr 4 niniejszej Umowy. 

10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą o której mowa w ustępie poprzedzającym i 

akceptuje jej treść, i zobowiązuje się także dochować wszelkich obowiązków i procedur w zakresie 

prawidłowego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z 

niniejszą Umową.  
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§ 8 

[DODATKOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY] 

 

1. W zakresie realizacji Projektu oraz jego kontroli Wykonawca jest zobowiązany: 

1) w związku z kontrolą lub audytem Projektu, a ramach którego realizowany jest Przedmiot 

Umowy będzie zobowiązany na żądanie podmiotów prowadzących kontrolę lub audyt do 

udzielenia dodatkowych informacji lub wyjaśnień związanych z realizacją niniejszej Umowy, 

2) przekazywać Zamawiającemu kopie informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub 

innych równoważnych dokumentów sporządzonych przez instytucje kontrolujące, jeżeli 

wyniki kontroli dotyczą Przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych 

dokumentów, 

3) do przechowywania w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji wszelkich 

danych związanych z realizacją Przedmiotem Umowy, w szczególności oryginałów 

dokumentów księgowych, protokołów odbioru dokumentujących wykonanie Przedmiotu 

Umowy lub innych dokumentów potwierdzających jego wykonanie, przez okres 3 lat od dnia 

zakończenia Projektu, tj. co najmniej do dnia 30.11.2024 r. Okres ten może ulec zmianie, o 

czym Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 

okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowy przebieg Przedmiotu Umowy.  

 

§ 9 

[WEJŚCIE W ŻYCIE UMOWY] 

 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.   

2. Żadna ze Stron nie będzie, bez wcześniejszej pisemnej zgody drugiej Strony, cedować praw i/lub 

obowiązków z niniejszej Umowy ani w całości ani w części na podmiot trzeci.  

3. Niniejsza umowa jest wiążąca dla Stron i ich następców prawnych. 

 

§ 10 

[DORĘCZENIA] 

 

1. Wszelkie oświadczenia Stron, zawiadomienia, winny pod rygorem nieważności zachować formę 

pisemną. 

2. Do bieżących kontaktów w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy Strony wskazują osoby: 

a) ze strony Zamawiającego:  

Sławomir Jaskólski, email: slawomir.jaskolski@botatechnik.pl, tel. 882-029-990, 

Lucyna Formela, email: lucyna.formela@botatechnik.pl, tel. 539-534-525; 

b) ze strony Wykonawcy:  

(imię i nazwisko) …………………, email: …………. tel. …………, 

 

3. Do odbioru Przedmiotu Umowy po stronie  Zamawiającego uprawnieni są: ………………… i / lub 

przedstawiciele zarządu Zamawiającego. 

4. Doręczenia będą dokonywane pod adresy wskazane we wstępnej części Umowy.  

5. Każda ze Stron jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do 

doręczeń pod rygorem uznania korespondencji skierowanej pod ostatnio podany adres za 

skutecznie doręczoną z dniem pierwszego awiza.  

 

 

 

mailto:slawomir.jaskolski@botatechnik.pl
mailto:lucyna.formela@botatechnik.pl
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§ 11 

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące. 

2. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień Umowy z Wykonawcą, 

chyba  że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy z Wykonawcą lub zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego. Zmiana Umowy (w tym jej załączników) może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron 

w formie pisemnej w postaci Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. Zmiana Umowy może 

nastąpić także w wyniku jednostronnej decyzji Zamawiającego, jeżeli dojdzie do nadzwyczajnej 

zmiany okoliczności, a realizacja zamówienia grozić będzie Zamawiającemu niepowetowaną stratą 

lub zagrożeniem dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. 

3. Strony poddają spory wynikające w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej Umowy 

prawu polskiemu materialnemu i procesowemu, które to ewentualne spory Strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego każdorazowo właściwego miejscowo ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

Załącznik nr 1: Rysunek ogólny Steru strumieniowego CPP w układzie tandem - 11/2020/STER CPP/ZK, 

Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami - 11/2020/STER CPP/ZK, 

Załącznik nr 3: Wzór Protokołu zdawczo – odbiorczego - 11/2020/STER CPP/ZK, 

Załącznik nr 4: Klauzula informacyjna RODO.  

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

..........................................................   .......................................................... 
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Załącznik nr 3: Wzór Protokołu zdawczo – odbiorczego - 11/2020/STER CPP/ZK 

 

Gdańsk, …………….…………   [data] 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

 

1. Zamawiający: Bota Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 
2. Wykonawca: …………………………..………………………………………………………. 
3. Numer umowy  ………………………… z dnia …………….(umowa zawarta w wyniku wyłonienia 

wykonawcy w postępowaniu nr 11/2020/STER CPP/ZK) 
4. Przedmiotem zamówienia jest ………………………………………………………………………………………………. 
5. w ramach projektu realizowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś 

priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B + R przez przedsiębiorstwa”, Działanie „Projekty B + R 
przedsiębiorstw”, Poddziałanie „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa”. (dalej jako: Dostawa). 

6. Oznaczenie Projektu: „Innowacyjny ster strumieniowy CPP w układzie tandem” współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

7. ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY wg realizowanego zakresu Przedmiotu Umowy: 

Lp. Zadanie Data 

realizacji 

zadania 

Zrealizowane  

(TAK/NIE) 

UWAGI  
(w tym 

dotyczące 

terminowości 

realizacji 

zadań) 

1.     

2.     

3.     

4.     

     

     

     

 

8. UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO: 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

9. UWAGI WYKONAWCY: 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

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

Wykonawca        Zamawiający 
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KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

W RAMACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: 

RODO/Rozporządzenie) mając na względzie obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia, Spółka BOTA Technik Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Spółka BOTA Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w 

Gdańsku (dalej także jako: Spółka lub BOTA Technik), KRS 0000432307, NIP 5862278701, ul. Nowy Świat 38c, 80-299 Gdańsk, tel.: 

58 741 29 04,  e-mail: info@botatechnik.pl, www.botatechnik.pl 

2. Spółka nie jest podmiotem zobowiązanym do powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawie przetwarzanych przez 

Spółkę danych osobowych w związku z prowadzonymi postepowaniami o udzielenie zamówienia publicznego (niezależnie od trybu 

postępowania i podstawy prawnej) prosimy o kontakt pod numerem telefonu wskazanym w pkt. 1 oraz e-mail: 

rodo@botatechnik.pl 

3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane przez zgodnie z przepisami Rozporządzenia tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) w celach 

realizacji zadań i obowiązków określonych przepisami prawa, tj. „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późń. zm.) – dalej jako: ustawa. 

4. Spółka jako Zamawiający w ramach jakiegokolwiek prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 

uprawniona do udostępnienia danych osobowych określonych w art. 10 Rozporządzenia (dane dotyczące wyroków skazujących i 

czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej z działu VI - do upływu terminu do ich 

wniesienia. Do przetwarzania takich danych - osoby upoważnione na podstawie pisemnego upoważnienia. 

5. Spółka BOTA Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji 

zadania określonego w pkt. 4 niniejszej klauzuli, lecz nie krócej niż przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji dokumentacji 

dotyczącej udzielonego zamówienia, lub okresu ewaluacji projektu w związku z którym postepowanie o udzielenie zamówienia 

zostało przeprowadzone. 

6. W sytuacji zaistnienia dobrowolności podania danych celem ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia  - (tj. 

przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody) osoba, której danych będzie to dotyczyć zostanie o tym niezwłocznie 

poinformowana celem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę. Zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego 

przetwarzania danych. Cofnięcie zgody może jednak prowadzić do uniemożliwienia realizacji przez Administratora celu 

przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody. 

7. Zbierane i przetwarzane przez BOTA Technik dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych 

osobowych mogą być w szczególności: operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi informatyczne, prawne,  

księgowo – finansowe, audytorskie, doradcze, oraz organy publiczne z zastrzeżeniem pkt. 8 niniejszej klauzuli. 

8. Organy publiczne, które na podstawie przepisów prawa mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania 

nie są odbiorcami danych osobowych.  

9. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

10. W związku z przetwarzaniem przez BOTA Technik danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do: 

a) dostępu do treści danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO) z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą 

ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest 

Administrator, a także z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w przepisach szczególnych, w tym w szczególności w: 

- art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późń. zm.) 

stanowiącego, o ograniczeniu prawa z art. 15 ust. 1 - 3 Rozporządzenia: w przypadku realizacji wniosku osoby skierowanego na tej 

podstawie do Zamawiającego, którego realizacja wymagałaby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

(analogicznie w art. 97 ust. 1a ustawy); 

b) żądania sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), z zastrzeżeniem art. 97 ust. 1b ustawy, iż żądanie uzupełnienia/ 

sprostowania danych nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników; 

c) żądania ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO); z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w przepisach 

szczególnych, w tym w szczególności w art. 96 ust. 3b ustawy,  

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), 

e) żądania usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO). 

11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez BOTA Technik Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, 

przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12. Administrator wskazuje, iż w zakresie realizacji zadań na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późń. zm.)  oraz przy stosowaniu tychże przepisów w drodze odesłania lub w sposób pomocniczy – 

stosuje szczególne zasady realizacji obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia przez zamieszczenie wymaganych 

informacji w ogłoszeniu o zamówieniu, ogłoszeniu o konkursie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminie konkursu 

lub przy pierwszej czynności skierowanej do wykonawcy. 

13. Zasada jawności danych osobowych zgodnie z art. 96 ust. 3a nie dotyczy danych, o których mowa w art. 9 Rozporządzenia tj. 

„danych wrażliwych”. 

 

- Administrator danych osobowych –BOTA Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Gdańsku. 

http://www.botatechnik.pl/
mailto:rodo@botatechnik.pl

