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ZAŁĄCZNIK nr 1  do zapytania o cenę nr 2/10/2022 r. 

 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG, 
zwana dalej: „umową”, 

 

zawarta w Szczecinie w dniu: […], pomiędzy:  

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o. o., z siedzibą w Szczecinie, 70-506 
Szczecin, ul. Teofila Starzyńskiego 9/102, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem: 0000474865, nr NIP: 8513171320, nr REGON: 321422451, reprezentowaną przez: 
 
Daniela Wiaterka - Prezesa Zarządu, 
zwaną dalej: „Zamawiającym”, 
 

a  

 

[OZNACZENIE WYKONAWCY], z siedzibą w […], ul. […], [KOD POCZTOWY], wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy […] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem: […], nr NIP: […], nr REGON: […], reprezentowaną przez: 
[….] – Prezesa Zarządu, 
zwaną dalej: „Wykonawcą”, 
zwani dalej łącznie Stronami lub z osobna Stroną. 
 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” (dalej zwany 
„projektem”), który realizowany jest przez Zamawiającego w konsorcjum z Pomorskim Uniwersytetem 
Medycznym w Szczecinie pod nazwą MareMed (na podstawie umowy konsorcjum z dnia 15 czerwca 
2020 r.).  

 

Strony postanawiają co następuje: 

 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na wykonaniu 
testów morskich pozycjonowania jednostki pływającej na potrzeby Minigrantu pt. 
„Opracowanie technologii (prototypu) pt.: Autonomiczny Laserowy System Pozycjonowania 
Platform Wiertniczych. Autonomous Laser Positioning System for Drilling Rigs (ALPS)”. 

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie warunki do należytego wykonania umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami 
umowy, zapytania ofertowego oraz obowiązującymi przepisami prawa i wymogami uzgodnień 
z Zamawiającym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zapytaniem ofertowym oraz oświadcza, że nie wnosi 
uwag i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 
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5. Szczegółowy opis przedmiotu umowy wraz z opisem poszczególnych zadań stanowi załącznik 

nr 2 do niniejszej umowy.  

§ 2. 

Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy Strony ustalają do 10 grudnia 2022 r.  

§ 3. 

1. Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.  

2. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z ofertą cenową, wynosi 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego 
i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie niezbędne do terminowego 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami 
podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty 
wszystkie posiadane informacje o przedmiocie umowy, a szczególnie informacje, wymagania i 
warunki podane w zapytaniu ofertowym.  

4. Podstawą zapłaty będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT.  

5. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Zamawiającego protokół 
odbioru zadań bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 5 ust. 1. Termin płatności wskazany na 
fakturze będzie wynosił 30 dni. 

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

7. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, 
z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym 
w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie 
ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na 
rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania 
niniejszej umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonanej części umowy.  

8. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania niniejszej umowy Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

 

§ 4. 

1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczek.  

2. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o zmianie numeru 
rachunku bankowego, NIP i REGON, adresu i firmy.  

 

§ 5. 
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1. Strony oświadczają, że dokumentem potwierdzającym wykonanie przez Wykonawcę zadań 
składających się na przedmiot umowy będzie protokół odbioru zadań bez zastrzeżeń podpisany 
przez Zamawiającego.  

2. Odbiorów dokona uprawniony przedstawiciel Zamawiającego.  

3. Zamawiający sporządzi protokół, o którym mowa w ust. 1, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

 

§ 6. 

1. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał niniejszą Umowę w sposób nienależyty 
Zamawiający wezwie go, w formie pisemnej lub elektronicznej na adres wskazany w § 10, do 
należytego wykonania umowy wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin. 

2. Jeżeli termin, o którym mowa w ust. 1, jest niemożliwy do spełnienia z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy, Wykonawca informuje o tym Zamawiającego w terminie do 5 dni 
poprzedzających dzień zakończenia terminu, o którym mowa w ust. 1.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Strony zobowiązują się do ustalenia kolejnego terminu 
umożliwiającego usunięcia skutków nienależnego wykonania umowy. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona swoich zobowiązań, pomimo wezwania, 
Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego ich wykonania, bądź powierzenia ich 
wykonania innemu podmiotowi. 

5. Zamawiający, w przypadku wykonania zastępczego powierzonego innemu podmiotowi będzie 
uprawniony do obciążenia nimi Wykonawcę faktycznie poniesionym kosztem. 

§ 7. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną, z tytułu: 

1) opóźnienia w realizacji obowiązków wynikających w § 6 w terminach określonych w  § 6 

ust. 1 lub ust. 3 w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 za każdy dzień 

opóźnienia, jednak nie więcej niż 100 zł za każdy dzień opóźnienia; 

2) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia określonego 

w § 3 ust. 2; 

3) naruszenia obowiązku zachowania poufności określonego w § 8, w wysokości 20% 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2. 

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia lub przerwy – w tym dniu; 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia lub przerwy – odpowiednio w każdym z 

tych dni. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że kary umowne określone w ust. 1 mogą być sumowane. 

4. W przypadku, gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 nie pokryją w całości powstałej szkody, 
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania do pełnej wysokości  
na zasadach ogólnych.  
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia kar 
umownych należnych Zamawiającemu. 

6. Wierzytelność z tytułu kar umownych oraz szkód, wynikających z nienależytego wykonania 
niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do skompensowania z 
należnym Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet jeśli którakolwiek z wierzytelności nie jest 
jeszcze wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez złożenie przez Zamawiającego 
Wykonawcy oświadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjaśnieniem podstaw powstania 
wierzytelności po stronie Zamawiającego. Złożenie takie oświadczenia ma skutek zapłaty. 

 

§ 8. 

1. Zamawiający upoważniony jest do jednostronnego rozwiązania umowy lub odstąpienia od 
umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszania przez Wykonawcę 
postanowień niniejszej Umowy a w szczególności, gdy:  

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego;  

2) Przeprowadzenie przedmiotu umowy nie będzie możliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy z powodu 
okoliczności, o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - 
Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej: „PZP”. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy z powodu okoliczności, 
o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 lit. a-c PZP.  

4. Rozwiązanie oraz odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Prawo do umownego odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu przez okres 
obowiązywania niniejszej umowy.  

 

§ 9. 

1. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zmienić uzgodnionego 
sposobu wykonania umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu potrzebnych informacji o przebiegu 
wykonywania umowy.  

 

§ 10. 

1. W celu kontaktu związanego z realizacją niniejszej Umowy, strony postanawiają używać 
następujących adresów:  

1) Do korespondencji pisemnej:  

a) Po stronie Zamawiającego: ul. Teofila Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin, 

b) Po stronie Wykonawcy: […]; 

2) Do korespondencji e-mail:  
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a) Po stronie Zamawiającego: wasilewicz@innoam.pl, 

b) Po stronie Wykonawcy: […].  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania o wszelkich zmianach adresów wskazanych 
w ust. 1.  

3. W przypadku braku realizacji obowiązku wynikającego z ust. 2, wszelkie pisma oraz informacje 
wysłane na adresy wskazane w ust. 1 uznaje się za doręczone.  

 

§ 11. 

1. Wszelkie informacje wszelkie dane, w tym dane osobowe, dokumenty, materiały, zbiory 
wiadomości i faktów, które dotyczą w szczególności informacji dotyczących zawierania 
i wykonywania wszelkich umów przez Zamawiającego, informacji, które stanowią lub mogą 
stanowić tajemnicę handlową, kwestii finansowych, gospodarczych, handlowych, 
organizacyjnych, prawnych, technologicznych, technicznych, produkcyjnych, marketingowych, 
w tym wynalazków, zgłoszeń patentowych, wyników badań naukowych, strategii i receptur 
jakie Wykonawca uzyska od Zamawiającego w ramach współpracy, są informacjami poufnymi, 
zwanymi dalej: „Informacjami Poufnymi” i podlegają ochronie na zasadach przewidzianych w 
niniejszej umowie, chyba że Strony wyrażą pisemną zgodę na ich ujawnienie. Ponadto za 
Informacje Poufne uznawane będą również informacje, które podczas przekazywania 
oznaczone będą jako „Poufne”. 

2. Za Informacje Poufne będą uważane również w szczególności:  

1) Informacje o kontrahentach, klientach, podwykonawcach Zamawiającego, w tym dane 
osób kontaktowych i decyzyjnych, zatrudnionych przez kontrahentów, klientów 
i podwykonawców (obejmujących personalia, adresy środków komunikowania się na 
odległość, takich jak email lub skype, numery telefonów), a także informacje dotyczące 
ukształtowanych przez Zamawiającego relacji z ww. osobami; 

2) ceny usług świadczonych przez Zamawiającego; 

3) ceny usług świadczonych przez kontrahentów Zamawiającego; 

4) warunki pracy i płacy innych zleceniobiorców lub pracowników zatrudnionych przez 
Zamawiającego; 

5) wszelkie plany biznesowe i operacyjne Zamawiającego a także plany biznesowe 
i operacyjne kontrahentów Zamawiającego; 

6) wszelkie opracowania techniczne, projekty, dokumentacje dot. prac prowadzonych 
przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) utrzymywania w ścisłej tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych; 

2) nieujawniania pośrednio lub bezpośrednio osobom trzecim ani nie wykorzystywać 
pośrednio lub bezpośrednio w kontaktach z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie Informacji Poufnych; 

3) wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie w celu realizacji zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy; 
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4) odpowiedniego zabezpieczania Informacji Poufnych z zachowaniem zasad najwyższej 
staranności, przechowywania ich w sposób bezpieczny i uniemożliwiający dostęp do 
nich osobom nieuprawnionym, a po rozwiązaniu umowy, niezależnie od przyczyn tego 
rozwiązania jest zobowiązana do natychmiastowego zwrotu Zamawiającego wszelkich 
dokumentów i innych materiałów zawierających Informacje Poufne a także wszelkich 
innych dokumentów jakie Wykonawca sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał 
w czasie trwania umowy albo w związku lub przy okazji jej wykonywania, włączając w 
to ich kopie, odpisy, a także zapisy na innych nośnikach zapisu, najpóźniej do dnia 
rozwiązania lub wygaśnięcia umowy; 

5) niekopiowania, niepublikowania i nierozpowszechniania Informacji Poufnych bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Obowiązki określone w niniejszym paragrafie nie dotyczą Informacji Poufnych:  

1) znanych lub dostępnych publicznie, chyba, że wiedza ta, bądź dostępność wynika z 
nieupoważnionego ujawnienia Informacji Poufnych przez Wykonawcę; 

2) których ujawnienie jest wymagane w myśl przepisów prawa, nakazu sądu lub innych 
przepisów (w tym regulacji giełdowych). 

5. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać 
osobom trzecim jakichkolwiek Informacji Poufnych.   

6. Obowiązki wynikające z niniejszego paragrafu wiążą Wykonawcę również po zakończeniu 
obowiązywania niniejszej umowy, bez ograniczeń czasowych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania do Zamawiającego każdego 
konfliktu interesów przeszkadzającego, utrudniającego lub uniemożliwiającego mu 
wykonywanie obowiązków względem Zamawiającego. 

 

§ 12. 

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2, przenosi na Zamawiającego 
prawa majątkowe do poszczególnych elementów przedmiotu umowy, dalej zwanymi 
„utworem”: 

1) będących utworami w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, zwanej dalej: „Prawem autorskim”, 
niestanowiącymi programów komputerowych; 

2) będących przedmiotami praw własności przemysłowej, w tym w szczególności 
wynalazkami, wzorami użytkowymi, wzorami przemysłowymi, topografiami układów 
scalonych (niezależnie od tego, czy zostały one zgłoszone do ochrony). 

2. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, 
dotyczących utworu w całości, jak i w poszczególnych fragmentach, następuje wraz wypłatą 
wynagrodzenia, na warunkach określonych w § 3 ust. 2, bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych, oraz obejmuje wszystkie możliwe pola eksploatacji, w szczególności te, o 
których mowa w art. 50 Prawa Autorskiego, a także inne, następujące pola eksploatacji: 

1) trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie utworów w całości  
lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie  
od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu 
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magnetycznego oraz techniką cyfrową, techniką światłoczułą, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe 
utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii 
oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami w nieograniczonej ilości 
nadań i wielkości nakładów; 

2) wprowadzanie do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy utworu 
również przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci 
telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe w nieograniczonej ilości nadań; 

3) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub 
jakiekolwiek inne zmiany) w nieograniczonej ilości nadań; 

4) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, 
nadawanie i reemitowanea w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne 
udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne 
udostępnianie na żądanie w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów; 

5) rozpowszechnianie, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów; 

6) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i 
satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym 
także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe w nieograniczonej ilości nadań i 
wielości nakładów; 

7) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnych oraz sporządzanie 
kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji, w nieograniczonej ilości nadań i 
wielkości nakładów; 

8) prawo do określania nazw utworów, pod którymi będą one wykorzystywane  
lub rozpowszechniane, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo  
do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczone będą 
utwory lub znaków towarowych w nim wykorzystywanych; 

9) prawo do wykorzystywania utworów do celów marketingowych lub promocji, w tym 
reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji 
produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego 
własności, jak również dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych w nieograniczonej 
ilości nadań i wielkości nakładów; 

10) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek, adaptacji utworów oraz 
rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji 
określonych w niniejszej umowie w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów; 

11) wprowadzanie do obrotu lub pamięci urządzeń elektronicznych, wyświetlanie, 
stosowanie, przekazywanie i przechowywanie utworu, w tym do urządzeń mobilnych; 

12) sporządzenie kopii zapasowej, rozporządzanie częściami składowymi utworów  
i jego opracowaniami oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielanie 
licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych w niniejszej umowie 
polach eksploatacji w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów; 
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13) obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania utworu w celu poznania jego 
idei i zasad w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub 
przechowywania lub bez związku z tymi czynnościami; 

14) integrowania z innymi produktami. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu praw osobistych  
w sposób ograniczający prawa do utworów przysługujących Zamawiającemu.  

4. W razie powiększenia się możliwych pól eksploatacji określonych w niniejszej umowie oraz w 
art. 50 Prawa autorskiego o inne pola eksploatacji, Wykonawca zobowiązuje się do 
przeniesienia praw autorskich do utworu na nowych polach eksploatacji na Zamawiającego w 
terminie 30 dni od otrzymania stosownego wezwania od Zamawiającego. 

5. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, które powstaną w 
ramach realizacji przedmiotu umowy, a także własność nośników, na których te utwory są 
zapisane lub na których się znajdują. 

6. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w § 3 ust. 2 wyczerpuje wszelkie 
roszczenia Wykonawcy w zakresie autorskich praw majątkowych. 

7. W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2, Wykonawca zapewnia oraz zezwala na 
wykonywanie przez Zamawiającego w pełni autorskich praw zależnych do utworu, 
w szczególności ich opracowań (adaptacji, przeróbek, modyfikacji), rozporządzania nim, 
wykonywania i korzystania z opracowań utworu na wszystkich polach eksploatacji, 
w szczególności określonych w niniejszym paragrafie i przenosi na Zamawiającego wyłączne 
prawo do udzielania zgód na wykonanie  praw zależnych  do utworów zależnych stworzonych 
na podstawie utworu, w tym ich opracowań (adaptacji, przeróbek, modyfikacji), 
rozporządzania nimi, wykonywania i korzystania z opracowań utworu na wszystkich polach 
eksploatacji  określonych w niniejszym paragrafie wraz z prawem do udzielania takich 
zezwoleń osobom trzecim. Wszelkie prawa do powstałych w ten sposób utworów zależnych w 
zakresie określonym niniejszą umową, na polach eksploatacji określonych w niniejszym 
paragrafie, należą do Zamawiającego. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony niniejszej Umowy 
zgodnie oświadczają, że przez prawa zależne do utworu rozumieją również wszelkie 
zmodyfikowane ich wersje, powstałe w toku realizacji umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do nieprzenoszenia na rzecz osób trzecich autorskich praw 
majątkowych do utworu w czasie obowiązywaniu niniejszej umowy. 

9. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem  
w stosunku do Zamawiającego z tytułu autorskich praw osobistych lub majątkowych, 
Wykonawca pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawiającego, w związku z 
pojawieniem się takich roszczeń. 

 

§ 13. 

1. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny, PZP oraz inne powszechnie stosowane przepisy prawa.  

2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostało uznane za 
nieważne, umowa w pozostałej części pozostaje ważna.  
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3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnych 
postanowień umowy nowymi postanowieniami zbliżonymi celem do postanowień uznanych 
za nieważne.  

4. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Strony przewidują zmiany niniejszej umowy w przypadku niemożliwości realizacji zobowiązań, 
którejkolwiek ze Stron na skutek okoliczności powstałych ze względu na wystąpienie zdarzenia 
nadzwyczajnego, którego żadna ze Stron dochowując należytej staranności nie mogła 
przewidzieć.  

6. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 5, mogą dotyczyć w szczególności terminu jej 
wykonania lub zasad realizacji przedmiotu umowy.  

7. Zamawiający, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP przewiduje możliwość wprowadzenia 
zmian do niniejszej umowy polegających na zmianie wynagrodzenia umownego.  

8. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 7, będzie możliwa w przypadku, gdy nastąpi:  

1) zmiana ustawowej stawki podatku VAT;  

2) wysokość 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; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;  

4) 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.  

9. Integralną część niniejszej umowy stanowi:  

1) Załącznik nr 1 do umowy – wzór protokołu odbioru;  

2) Załącznik nr 2 do umowy – szczegółowy opis przedmiotu umowy. 

10. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez rzeczowo 
właściwy sąd powszechny według siedziby Zamawiającego.  

11. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.  

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

 

Załącznik nr 1 
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Szczecin, dnia […] r.  

 

 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o. o.  
ul. Teofila Starzyńskiego 9/102,  
70-506 Szczecin 
 

Wykonawca:  
[OZNACZENIE WYKONAWCY] 
 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY 

 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o.o. niniejszym odbiera wykonanie 
usługi / zadania nr […] pod nazwą […]. 

Usługa / zadanie zostało wykonane należycie.  

 

UWAGI: 

[…] 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
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Załącznik nr 2 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY 

Usługa polegająca na wykonaniu testów morskich pozycjonowania jednostki pływającej  

Usługa związana jest z wytworzeniem technologii (prototypu) pt.: Autonomiczny Laserowy System 

Pozycjonowania Platform Wiertniczych. Autonomous Laser Positioning System for Drilling Rigs (ALPS) 

(„usługa” / „zamówienie”).  

W ramach przedmiotu niniejszej Umowy, Wykonawca wykona usługę polegającą na wykonaniu testów 

morskich pozycjonowania jednostki pływającej na potrzeby Minigrantu pt. „Opracowanie technologii 

(prototypu) pt.: Autonomiczny Laserowy System Pozycjonowania Platform Wiertniczych. Autonomous 

Laser Positioning System for Drilling Rigs (ALPS)”  

 

Wykonawca wykona testy morskie pozycjonowania jednostki pływającej w oparciu o pomiary 

odległości i kąta wyznaczanych z wykorzystaniem skanera laserowego żyrokompasu i czujnika ruchu, 

do pali budowli morskiej, typu molo, znajdującej się w Międzyzdrojach. Alternatywnie, w sytuacji 

niesprzyjającej pogody rozumianej jako stan morza powyżej 3 stopnie w skali Beauoforta (w okresie 

październik-listopad), Wykonawca zobowiązany jest do zaproponowania ekwiwalentnej budowli 

morskiej w innym rejonie. Dopuszcza się w tej sytuacji wewnętrzne wody morskie lub śródlądowe. 

 

Platforma pomiarowa, za pomocą której Wykonawca wykona przedmiot Umowy musi być wyposażona 

w system pozycjonowania powierzchniowego RTK, żyrokompas, czujnik ruchu, system nawigacji 

inercyjnej, LIDAR (mobilny skaner laserowy), oraz oprogramowanie hydrograficzne umożliwiające 

nawigację i akwizycję danych. Dodatkowo powinna być wyposażona w pokład umożliwiający instalację 

prototypu systemu pomiarowego opartego o skaner laserowy 2D i żyrokompas o wymiarach około 

40cmx60cmx40cm. Dodatkowo jednostka powinna być wyposażona w echosondę wielowiązkową w 

celu monitorowania głębokości w czasie pomiarów. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia opracowanych wyników pomiarowych tj. trajektorii 

ruchu jednostki w 6 stopniach swobody oraz opracowanych danych lidarowych w formacie *.las. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania testów morskich w 15 seriach pomiarowych, polegających 

na wyznaczaniu pozycji jednostki podchodzącej w kierunku konstrukcji palowej budowli morskiej na 

odcinku od 60m do około 5m. 

 

Przed wykonaniem testów Wykonawca zobowiązany jest do wykonania precyzyjnych pomiarów 

geodezyjnych na pokładzie jednostki obejmujących pozycje instalacji sensorów nawigacyjnych, 

echosondy oraz wskazanego przez Zamawiającego centrum pomiarowego prototypu systemu 

pozycjonowania testowanego w badaniach. 

 

Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do posłużenia się 

1) Systemem Mobilnego Skaningu Laserowego o następujących wymaganiach 

technicznych: 

a) umiejscowienie systemu mobilnego skanowania na dachu nadbudówki łodzi 

motorowej; 
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b) parametry techniczne skanera laserowego 3D wchodzącego w skład systemu 

nie gorsze niż: 

− dokładność poniżej 6 mm, 

− pomiar w zakresie co najmniej 360ox100 w ruchu, 

− pomiar z szybkością 500 000 pomiarów/sek, 

− zasięg pomiaru do 600 m, 

− masa skanera: poniżej 11 kg, 

− stopień ochrony: IP64, 

− umożliwienie pomiaru mobilnego oraz statycznego. 

2) systemem nawigacji Inercjalnej INS spełniającym warunki nie gorsze niż:  

a) zintegrowany w jednej obudowie ze skanerem laserowym, 

b) dokładność Roll&Pitch 0.015° (w trybie Post-Processed Kinematic), 

c) dokładność: Heading 0.05° (w trybie Post-Processed Kinematic) 

d) dwie anteny GNSS wraz z systemem GAMS (GNSS Azimuth Measurement 

System); 

3) echcosondą wielowiązkową o parametrach nie gorszych niż: 

a) częstotliwość wybieralna co 1kH w zakresie: 170-450 kHz, 

b) możliwość pomiaru w wyższej częstotliwości (min. 700 kHz) dla poprawy 

rozdzielczości małych obiektów na płytkich wodach, 

c) ping rate min. 50 Hz, 

d) funkcja backscatter dla co najmniej 4 częstotliwości, 

e) głębokość rejestrowania – minimum 0,5 metra, 

f) minimalny kąt pokrycie dna (swath angle) dla pojedynczej głowicy od 10° do 

160°, 

g) ilość wiązek lub sondowań (ang. beams lub soundings) minimum 1024 dla 

jednej głowicy, 

h) poprzeczna szerokość wiązki max. 0.45° przy częstotliwości 450 kHz, 

i) wzdłużna szerokość wiązki max. 0.9° przy częstotliwości 450 kHz, 

4) łodzią motorową o parametrach nie gorszych niż: 

a) długość łodzi w zakresie 7-10m, 

b) sternik z uprawnieniami do prowadzenia łodzi pomiarowej, 

c) regulowane przepisami wyposażenie łodzi umożliwiające żeglugę i 

prowadzenie pomiarów na akwenach morskich do 2 Mm i akwenach 

śródlądowych, 

d) ilość osób na pokładzie min. 6, 

e) łódź wyposażona w A-ramę, 

f) mocowanie echosondy wielowiązkowej na dziobie jednostki, 

g) mocowanie systemu mobilnego skaningu laserowego na dachu nadbudówki 

jednostki, 

h) dedykowane miejsce dla hydrografa z obsługą 4 monitorów. 


