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Our Ref.

zMlANA TREścl slwz nr 5 oraz
jednolity tekst Wzoru umowy ( załącznik nr 2 do SIWZ)

Dot. postepowania prowadzonego w trvbie przetargu nieograniczoneRo pn: WVkonanie remontu dla

oierwszego odnowienia klasv statku m/s Sztorm tvpu SAR 3000. zeodnie z przepisa.mi PRS.

Znak postepowania NZ-ET/lllPN/04/17.

l. zMIANA TREśC| SIWZ nr 5
Na podstawie art. 38 ust' 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany

treści SIWZ w zakresie Wzoru umowy polegająca na poprawieniu omyłek pisarskich, a mianowicie:

1'. na końcu pierwszego zdania preambuły skreśla '' DUUE'' i w to miejsce wpisuje się

'' Dz.Urz.UE'' oraz na końcu zdania dopisuje się nrogłoszenia tj' " 20L7ls 020-033525 ze

zmianami"
2' w $4 ust 2.wiersz pierwszy, po słowach '' W przypadku" skreśIa się '' niezłożenia''

3' w S10 ust 2: na końcu zdania skreśIa się '' polisyubezpieczeniowej'''

4' w 5L0 ust 3 w wierszu 2. po słowie '' Ustawy'' dopisuje się " Prawo zamówień publicznych''

5. s10 P0STANoWIENIA KoŃCoWE zmienia się na s11 PoSTANoWIENIA KoŃCoWE

ll. JEDNOLITY TEKST WzoRU UMOWY ( załącznik nr 2 do slwz)
Znak sprawy: NZ-ER/ll lPNl04l2O17 Załącznik nr 2 do S|WZ

UMOWA z dnia
o UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBIIcZNEGo

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa z siedzibą w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10, B1-340

Gdynia, NIP PL 586-20-76-2L6, Regon L92634I29

reprezentowanaprzez i

1.

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym
a

NIP -----------, Regon----

reprezentowanym Przez i

L.

2.

Zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość szacunkowa przekracza

v,ryrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

art.].1 ust. B ustawy z dnia29 stycznia2OO4 r' Prawo zamówieil publicznych [Dz.U. z2015r.poz.
21'64 z poźn. zm'), prowadzonym W trybie przetargu nieograniczonego, o sygnaturze NZ-

ET /II/PN /04/17 nawykonanie remontu statku ratowniczego m/s ,,Sztorm" dla odnowienia
klasy PRS opublikowanego w Dz.lJrz.lJE pod nr 2017/s 020-0g3525 ze zmiąnami.1

' Zmianatreści SIWZ nr 5: skreŚlono '' DUUE'' i wpisano prawidłorvy skrót oraz nr ogłoszenia ze zmianami
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7.

W Wyniku przeprowadzonego postępowania i wyboru oferty zawarta zostaje umowa

o następującej treści:
s1

PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na

wykonaniu remontu dla odnowienia klasy statku m/s 'Sztorm'' zgodnie z ofertą

Wykonawcy, opracowaną W oparciu o Specyfikację Remontową Zamawiającego stanowiącą

załącznikdo SIWZ' Kopia oferty stanowi załączniknr 1 do niniejszej umowy"

Przekazanie statku do miejsca remontu oraz odbiór po remoncie należy do obowiązków

Zamawia1ącego, który ponosi wszelkie koszty izobowiązania z tego wynikające'

Na okolicznośćrozpoczęcia i zakończenia remontu strony podpiszą odpowiednio protokół

przyjęcia statku do remontu i protokół przekazania statku po remoncie'

Materiały technologiczne i części zamienne wyeksploatowane kwalifikujące się do wymiany

na nowe dostarczy Wykonawca, z vvyjątkiem punktów specyfikacji remontowej, które

obligują do wykonania dostawy przez Zamawiającego.

Zgodnie z art' 29 Pzp Zamawiający Wymaga, by osoby wykonujące czynności określone w
Specyfikacji Remontowe1' zatrudnione były na umowę o pracę. Wykonawca również

zobowiązany jest zobligować Podwykonawców do zatrudnienia na powyższych warunkach.

Jednocześnie konieczność realizacji prac na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osoby

prowadzącej działalność gospodarczą (będącej na samozatrudnieniu)'
W celu udokumentowania zatrudnienia tych osób Wykonawca powinien w terminie 30 dni

od zawarcia umowy złożyć oświadczenie potwierdzające, że osoby wykonujące czynności, o

których mowa powyżej są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Zamawiający Zastrzega sobie prawo zażądania przedstawienia zanonimizowanych umów o

pracę pracowników wykonujących powyższe czynności lub oświadczeń tychże
pracownikóW o pozostawaniu w stosunku pracy' W przypadku braku przedłożenia
wskazanych dokumentów lub niedochowania obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę,

ZamawiająCemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych zgodnie z treścią umowy'

s2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

Termin wykonania remontu statku ustala się na 33 dni kalendarzowe od dnia rozpoczęcia
remontu rozumianego jako podstawienia statku do remontu. Rozpoczęcie remontu winno
nastąpić w terminie nie później niż 14 dni od daty zawarcia umowy , przy czym Zamawiający
z uwagi na sWą specyfikę zastrzega prawo wydłużenia terminu podstawienia statku do

remontu w sytuac;'i braku możliwości wyłączenia statku Z pogotowia.
Dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji umowy w okolicznościach przewidzianych w

s7.
s3

WARToŚĆ UMoWY

Strony ustalają, że cena za realizację zamówienia okreśIonego Specyfikacją Remontową, jest

**:::::::*:' Y::lT: :111 :l:::::: T:T:- ; ;il ;:il jtil'i 
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Płatność Za realizację przedmiotu umowy dokonana zostanie przelewem na konto

Wykonawcy wskazane na fakturze VAT. Faktura zostanie wystawiona po zakończeniu

remontu statku, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez strony Protokołu przekazania
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statku po remoncie. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 14 dni od

prawidłowego przekazania faktury VAT Zamawiającemu.

3' W przypadku niedotrzymania terminu płatności za wykonanie umowy, Zamawiający zapłaci

odsetki w wysokościach ustawowych'
4. Koszt realizacji umowy okreśIony w $3 ust. 1 ulegnie zmianie [zmhiejszeniu / zwiększeniu)

w przypadku dodania lub odstąpienia od części prac o których mowa w $7 oraz rozliczeniu
prac faktycznie wykonanych a wycenionych wg cen jednostkowych. W tym przypadku

wynagrodzenie obliczone zostanie w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym.

s4
KARYUMOWNE

L' W przypadku nieterminowego wykonania umovvy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą

umowną w wysokoś ci O,3o/o wartości umowy określonej w $3 ust. 1' - zakażdy dzień zwłoki.

z' W przypadku 2 niezatrudnienia osób na umowę o pracę, lub braku złoŻenia

oświadczenia o zatrudnieniu, zgodnie z 5 1 umowy, ZamawiająCy obciąży
Wykonawcę karą umowną W Wysokości 2000,00 zł brutto zakaŻdy rozpoczęty dzień
niezłożenia oświadczenia lub niezatrudnienia na umowę o pracę

3. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z jego winy, Zamawiający naliczy karę

umowną w wysokości 57o wartości umowy.
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z kwoty

wynagrodzenia na którą będzie wystawiona faktura VAT zgodnie z 53 umowy.
5. Każda Ze stron niniejszej umowy może dochodzić odszkodowania zarzeczryistą szkodę,

jeżeli przewyższa ona wysokość kar umownych określonych w niniejszym paragrafie, z

zastrzeżeniem p ostanowień art' 1 4 5 p rawa zamówień publicznych.

ss
NADZÓR REMoNTU

L' Remont zostanie przeprowa dzony pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków.

2' Główny Nadzór Zamawiającego nad realizacją umowy sprawować będzie Inspektor MsPiR
Mirosław Tarkowski upoważniony do bieżących uzgodnień wynikających z jej realizacji lub

inny pracownik MSPiR wskazany przez Zamawiającego W przypadku konieczności

Zastępstwa Mirosława Tarkowskiego.
3. Bieżącąbezpośrednią kontrolę nad jakością wykonywanych prac sprawować będą Kapitan i

Starszy Mechanik obecni na statku.

4. Nadzór z ramienia Wykonawcy sprawować będzie

5. Wszystkie koszty związane z nadzorem Zamawiającego oraz Inspekcji PRs ponosi

Zamawia1ący'
s6

PRÓBY I oDBIÓR PRZEDMIoTU UMoWY

7' Wszystkie próby i odbiory, niezbędne do wykonania i zakończenia przedmiotu umovvy,

będą uzgodnione i przeprowadzone w obecności przedstawiciela Zamawiającego i

inspektora PRS.

' Zmianatreści SIWZ nr 5 : skręŚlono '' niezłożenia''
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Po przeprowadzonych próbach i pomiarach wynikającychz zakresu prac przewidzianych

umową, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Wymagane przez Zamawiającego i

inspektora PRS atesty, karty prób i karty pomiarów'

s7
ZMIANY W UMOWIE

Zgodnie z dyspozycją art. ].44 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp,Zamawiający przewiduje możIiwość

wprowadzenia zmian w zawartej umowie na warunkach:
1) zmiana zakresu przedmiotu umowy:

a) zmniejszenie zakresu prac objętych umową - Zamawiający może odstąpić

od wykonania części prac remontowych wymienionych w specyfikacji remontowej a

wycenionych w kosztorysie ofertowym jeżeli stan techniczny statku lub jego urządzeit
na to pozwala. Rezygnacja z wykonania prac zatwierdzona będzie protokolarnie przez

osoby prowadzące remont z ramienia Zamawiającego i Wykonawcy remontu;

b) wykonanie prac uzupełniających niewskazanych w Specyfikacji technicznej - jeżeli w
trakcie remontu w procesie weryfikacji i defektacji [także wobec możliwości wydania

za\eceń przez PRS) wystąpi konieczność wykonania prac uzupełniających strony
umowy uzgodnią protokolarnie ich zakres, co będzie podstawą do podpisania aneksu

do niniejszej umowy na realizację prac uzupełniających. Ceny za realizację prac

uzupełniających Zostaną ustalone w oparciu o ceny wykonania tożsamych prac

wskazane w ofercie Wykonawcy, a W przypadku braku cen tożsamych prac - w oparciu
o koszt materiałów i ceny tzw. robocizny wskazane w ofercie odpowiednio.

2) 3 wydłużenie terminu realizocji - Zamawiajqcy przewiduje możIiwość przedłużenia terminu
reo I izacj i za mówi eni a :

a) o czos niezbędny do realizacji prac uzupełniajqcych, o których mowd w ust. 7 pkt. 7 lit.
b. Nowy termin wykonanio umowy po uzgodnieniach z Zomawiajqcym będzie
wskazany w aneksie wprowadzajqcym wykonanie prac uzupełniajqcych,

b) gdy termin dostawy materiałów / części zamiennych przez producenta przekroczy termin

redlizacji umowy określony w 5 2 Umowy, pod warunkiem, że Wykonawca przedłoży

Zamawiajqcemu stosowne dokumenty potwierdzajqce dostawę. Nowy termin

wykonania umowy zostanie określony aneksem.

2' Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonane prace na podstawie Protokołu
powykonawcze1o uwzględniającego prace skreślone z protokołu ofertowego, prace

uzupełniające wykonane podczas remontu oraz koszty wyliczone w oparciu o ceny
jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym.

1.

sB
GWARANCIA

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace na okres

miesięcy, \icząc od pierwszego dnia po podpisaniu protokołu przekazania statku po

remoncie. Na uszczelnienia dziobowe wałów śrubowych i ich montaż gwarancja udzielona

będzie na taki okres jaki przewiduje producent uszczelnień,
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac wynikających z gwarancji w miejscu

aktualnego bazowania jednostki a termin przystąpienia do tych prac nie może przekroczyć

48 godz' od daty zgłoszenia'

' Zmiana SIWZ nr 4

2.
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3. W przypadku konieczności wykonania prac gwarancyjnych w siedzibie Wykonawcy,

Zamawiający uzgodni z nim termin podstawienia jednostki. Koszty podstawienia jednostki

w celu wykonania prac gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za wady materiałów lub części zamiennych

dostarczo n y ch przez Zamawiającego do realizacj i przedmiotu umowy'

Sg
SPRAWY SPORNE

1' W przypadkach spornych Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do rozstrzygania

sporów w trybie mediacyjnym a w przypadku nie osiągnięcia zgody do wystąpienia na

drogę sądową do sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu

Cywilnego i ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.

s10

Z^BEZPIE0ZE N l E ZAMAWAJĄCEGo

1. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego W związku z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem Umowy Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w
wysokości... co stanowi5 % wynagrodzenia umownego brutto'

Ż' Zabezpieczenie zostało wniesione w formie

3. W trakcie trwania Umowy Wykonawca może dokona ć zmiany zabezpieczenia na jedną z form

określonych w art.].48 ust. l Ustawy' Prawo zamówień publicznych. Zmiana zabezpieczenia jest

dokonywana z zachowaniem jego ciągłości i bez zmniejszenia jego wysokości' Zamawiający

zwolni kwotę posiadanego zabezpieczenia po uzyskaniu nowego zabezpieczenia na pełną sum ę

wynikającą z Umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania zabezpieczenia przez okres do upływu terminu

rękojmi, odpowiednio do treści ust. 6.

5. W przypadku gdy Wykonawca nie zdoła ukończyć prac W terminie albo termin wykonania umowy

ulegnie przesunięciu, Wykonawca zobowiązany jest na co najmniej 14 dni przed upływem

ważności zabezpieczenia przedłużyć jego ważność lub wnieść nowe zabezpieczenie na

przedłużony okres realizacji umowy.

6. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy W następujący sposób: 70% kwoty zabezpieczenia

w terminie 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego przezZamawiającego; 30% kwoty

zabezpieczenia w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

5ll a

PoSTANoWIENIA KoŃCoWE

1'' Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemp|arzach, jeden dla Wykonawcy i

dwa egzem p|arze dla Zamawiającego.

o Zmiana SIWZ nr 5 - skreślono '' polisyubezpieczeniowej.''
'ZmianatreŚci SIWZ nr 5 : dopisano '' Prawo zamówięń publicznych''
u Zmianatreści SIWZ nr 5: nadano prawidłorvy, kolejny nr

./-'/4 {Ł. u'e€n*



z' Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podpisania'

Załączniki do Umowy:
1. Kopia oferty Wykonawcy wrazz szczegółowym wyliczeniem wskazanychprzez

Zamawiającego elementów fzwane też w treści umowy kosztorysem ofertowym)

2. Specyfikacja Remontowa statku m/s ,,Sztorm" dla pierwszego odnowienia klasy,

zgodnie z treścią sIWZ.

WYKONAWCA

p.o. - 
///

'.a(toan
//*

ż.w. |anuszMaziarz

Gdynia, 73.03.2077 r.

Rozdzielnik:
- wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
- http://www.sa r.gov.pllpl/public-order/1/state

ZAMAWIAIĄCY
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