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Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa łodzi
przeciwrozlewowej dla Bazy sprzętowo magazynowej w Świnoujściu.,
znak postępowania: NZ -RR/ II/ PN/09/09
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm. ostatnia zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 91,
poz.742)- zwanej dalej w skrócie „Pzp” Zamawiający informuje, że w zakresie wzoru umowy
stanowiący załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokonał zmian
niżej wymienionych zapisów:
1) w §2 pkt. 1:
z zapisu: Termin wykonania umowy strony ustalają na dzień 28.12.2009 r.
na zapis: Termin wykonania umowy strony ustalają na dzień 28.12.2009 r.
Niezrealizowanie umowy do dnia 28. 12. 2009 r. jest równoznaczne z rozwiązaniem
umowy dostawy bez wypowiedzenia.
2) w §2 pkt. 3:
z zapisu: Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do podpisania protokołu
zdawczo – odbiorczego. W przypadku, gdy Zamawiający, z różnych powodów, opóźni
przyjazd do siedziby Wykonawcy celem dokonania odbioru, wówczas termin
wykonania umowy zostanie wydłużony o okres zwłoki wynikający z faktu opóźnienia.
na zapis: Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do podpisania protokołu
zdawczo – odbiorczego.
3) w §8 :
z zapisu: 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości i w
następujących przypadkach:
1) 0,1% ceny brutto podanej w §3 ust.1umowy za każdy dzień zwłoki realizacji
niniejszej umowy,
2) 0,1% ceny brutto podanej w §3 ust.1umowy, w przypadku nie przystąpienia przez
Wykonawcę do usunięcia wad, w ramach gwarancji, w terminie
przewidzianym w §7 ust.3 oraz w przypadku przekroczenia terminu
określonego w protokóle napraw gwarancyjnych.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za przekroczenie terminu
płatności przewidzianego w § 3 ust.2.
na zapis: : 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości i w
następujących przypadkach:
1) 0,1% ceny brutto podanej w §3 ust.1umowy, w przypadku nie przystąpienia
przez Wykonawcę do usunięcia wad, w ramach gwarancji, w terminie
przewidzianym w §7 ust.3 oraz w przypadku przekroczenia terminu
określonego w protokóle napraw gwarancyjnych.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za przekroczenie terminu
płatności przewidzianego w § 3 ust.2.
Niniejsza informacja jest integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
jest wiążąca dla wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Powyższe
zmiany należy uwzględnić przygotowując ofertę.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załączników nie ulegają
zmianie.
Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu 17.11.2009 r. o godz. 11:00.
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz
z odsetkami:
1) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3,
nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po
jego stronie.
2) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
2)1.
odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie;
2)2.
nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy;
2)3.
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Gdynia, dn. 12.11.2009 r.

DYREKTOR
/-/
Marek Długosz

UWAGA! Jednolity tekst załącznika nr 7 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w brzmieniu uwzględniającym dokonane zmiany specyfikacji istotnych
warunków zamówienia zamieszczono poniżej.
Załącznik nr 7 do SIWZ
wzór umowy uwzględniający
zmianę SIWZ nr 1 dnia 12.11.2009

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa łodzi
przeciwrozlewowej dla Bazy sprzętowo magazynowej w Świnoujściu.,
znak postępowania: NZ -RR/ II/ PN/09/09
UMOWA DOSTAWY NR
zawarta w dniu ………….. 2009 roku
pomiędzy
Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni
ul Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia, NIP 586–20–76–216, zwanym dalej
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
1. Marka DŁUGOSZA
Dyrektora
2. Iwona SZAMOCKA
Główny Księgowy

a
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „ Dostawa łodzi
przciwrozlewowej dla bazy sprzętowo-magazynowej w Świnoujściu, znak postępowania:
NZ -RR/ II/ PN/09/09, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
ustawą Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn.zm., ost.
zm: Dz.U. z 2009 r. Nr 91, poz.742) została zawarta umowa o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę łodzi
przeciwrozlewowej w ilości szt.1, dla bazy sprzętowo-magazynowej w Świnoujściu
wykonanej i wyposażonej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w
załączniku nr.1 do SIWZ.
2. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu kompletnie wyposażoną łódź przeciwrozlewową
po próbach morskich przeprowadzonych w obecności Zamawiającego
3. Wykonawca dostarczy trzy komplety dokumentacji zdawczej i techniczno– ruchowej
uzgodnionej z PRS, (lub z innym uznanym klasyfikatorem) instrukcji obsługi łodzi i
urządzeń w języku polskim oraz:
- świadectwo klasy,
- kartę bezpieczeństwa,
- świadectwa i certyfikaty urządzeń, wyposażenia i sprzętu ratowniczego.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Termin wykonania umowy strony ustalają na dzień: 28.12.2009 r. Niezrealizowanie umowy
do dnia 28. 12. 2009 r. jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy dostawy bez
wypowiedzenia.
2. Za datę realizacji umowy uważa się podpisanie protokółu zdawczo – odbiorczego po
zakończeniu prób morskich łodzi przeciwrozlewowej w siedzibie Wykonawcy i następnie
dostarczenie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w §1 i §5 umowy.
3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do podpisania protokołu zdawczo –
odbiorczego.
§3
WARTOŚĆ UMOWY
1. Strony ustalają, że wartość umowy jest zgodna z ofertą Wykonawcy i wyraża się kwotą
………………PLN (słownie:…………………………PLN). VAT w stawce 0% .

2. Wartość umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy.
Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy dokonana zostanie przez Zamawiającego na
podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na konto bankowe nr:
……………………………………………………………………….. ………………..
w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
3. Ustala się następujące terminy płatności:
100% płatności po podpisaniu protokołu odbiorczego w siedzibie producenta.
§4
UBEZPIECZENIE
Wykonawca ubezpieczy na własny koszt wymienioną w §1 łódź do czasu podpisania
protokółu zdawczo– odbiorczego. Ubezpieczenie winno obejmować osoby biorące udział w
próbach i szkoleniu ze strony Zamawiającego.
§5
PRÓBY I ODBIÓR ŁODZI
1. Celem sprawdzenia jakości wykonania, parametrów łodzi przeciwrozlewowej,
prawidłowości działania urządzeń i systemów Wykonawca przeprowadzi próby na morzu
według uzgodnionego z Zamawiającym i klasyfikatorem programem prób.
2. Próby łodzi przeciwrozlewowej są przeprowadzane na koszt i ryzyko Wykonawcy. W
próbach uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, którzy reprezentują
Strony w pracach komisji zdawczo– odbiorczej oraz przedstawiciel klasyfikatora. Strony
uzgodnią ilość osób biorących w próbach łodzi ratowniczej.
3. Protokół z prób stanowi załącznik do protokółu zdawczo– odbiorczego łodzi ratowniczej.
4. W przypadku ujawnienia w toku prób łodzi ratowniczej istotnych jej wad, Wykonawca,
po uprzednim usunięciu wad, zobowiązany jest na własny koszt powtórzyć próby.
§6
ZABEZBIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.Wykonawca wniesie, na dzień zawarcia umowy zabezpieczenie z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji jakości w wysokości
2% wartości podanej w § 3 tj. ……………..PLN w formie………………………………….
2. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od
dnia realizacji umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną.
3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości, o której mowa w § 7 umowy,
Zamawiający pozostawia 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia ustalonego w ust. 1.tj.
……………………... Powyższa kwota, zostanie zwrócona najpóźniej w 15-tym dniu po
upływie terminu gwarancji jakości.
§7
GWARANCJA
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji jakości. Gwarancja nie
wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi za
wady.

2. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokółu zdawczo– odbiorczego.
3. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego
wad łodzi możliwie najszybciej, lecz nie później niż w trzeciej dobie od dnia zgłoszenia.
4. Termin usunięcia wad łodzi Zamawiający ustala spisując protokół napraw gwarancyjnych.
5. Wszelkie koszty związane z przewozem łodzi ratowniczej w ramach napraw
gwarancyjnych pokrywa Wykonawca.
§8
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości i w następujących
przypadkach:
1) 0,1% ceny brutto podanej w §3 ust.1umowy, w przypadku nie
przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad, w ramach
gwarancji, w terminie przewidzianym w §7 ust.3 oraz w przypadku
przekroczenia terminu określonego w protokóle napraw
gwarancyjnych.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za przekroczenie terminu
płatności przewidzianego w § 3 ust.2.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w okolicznościach i na zasadach określonych w
art.145 Ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowania przepisy
Kodeksu Cywilnego i Ustawy - Prawo zamówień publicznych.
3. W przypadkach spornych Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do rozstrzygania
sporów polubownie a w przypadku nie osiągnięcia zgody spór rozstrzygnie sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.
Załączniki:
WYKONAWCA
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