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Znak sprawy: NZ-ET/II/ PN/03/16                                                Załącznik nr 5  do SIWZ 

    uwzględniający zmianę SIWZ nr 1, która dotyczyła ust. 1.5. w § 1. 

 

                                                                   wzór umowy 

UMOWA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Skarb Państwa /Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa z siedzibą w Gdyni, ul. 

Hryniewickiego 10,  81-340 Gdynia,  NIP PL 586-20-76-216,  Regon 192634129 

 

Reprezentowanym przez : 

 

 

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym 

 

a 

 

 

reprezentowanym przez : 

 

 

 

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość szacunkowa 

przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164), prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, o sygnaturze NZ-ET/II/ PN/03/16 na wykonanie Remont statku  m/s 

Kapitan Poinc dla IV odnowienia klasy opublikowanego w DUUE pod nr ………. dnia 

……….. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania i wyboru oferty zawarta zostaje umowa  

o następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1.1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę 

polegającą na wykonaniu remontu dla IV odnowienia  klasy statku 

ratowniczego m/s KAPITAN POINC (zwaną dalej remontem), zgodnie z ofertą 

Wykonawcy opracowaną w oparciu o Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia, wraz z jej załącznikami, zmianami oraz odpowiedziami udzielonymi 

w procedurze o udzielenie niniejszego zamówienia, z uwzględnieniem 
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specjalistycznej wiedzy Wykonawcy. Kopia oferty stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy.  

1.2. Przekazanie statku do miejsca remontu oraz odbiór po remoncie należy do 

obowiązków  Zamawiającego, który ponosi wszelkie koszty i zobowiązania z 

tego wynikające. Podstawienie statku do remontu nastąpi w dniu …………..  

2016 roku. 

1.3. Na okoliczność rozpoczęcia i zakończenia remontu Strony podpiszą 

odpowiednio protokół przyjęcia statku do remontu i protokół przekazania statku 

po remoncie.  

1.4. Materiały technologiczne i części zamienne wyeksploatowane i kwalifikujące 

się do wymiany na nowe dostarczy Wykonawca z wyjątkiem punktów 

specyfikacji remontowej, które obligują do wykonania dostawy 

Zamawiającego. 

    

1.5.  Zamawiający może odstąpić od wykonania części prac remontowych zaznaczonych 

kursywą w Opisie przedmiotu zamówienia i wycenionych w kosztorysie ofertowym. 

Prace te opisane są dodatkowo "WARUNKOWO".  Niezależnie od powyższego, 

Zamawiający wskazuje, iż w przypadku odstąpienia od sprawdzenia przez przedstawiciela 

PRS lub zaistnienia innej sytuacji uzasadniającej brak konieczności realizowania prac 

objętych umową zastosowanie mają postanowienia § 8 ust.1. 

 

1.6. Z uwagi na specyfikę zamówienia: Jeżeli w trakcie realizacji remontu wystąpi 

potrzeba lub celowość wykonania prac nie objętych tabelarycznym ujęciem 

przewidywanych prac w ramach remontu (oferta Wykonawcy), Zamawiający 

zastrzega możliwość zlecenia Wykonawcy wykonania niniejszych prac, po 

uprzedniej akceptacji ceny i warunków realizacji niniejszych prac. Ceny winny 

plasować się na poziomie cen wskazanych w ofercie.  

 

§2 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

 

2.1.Termin wykonania remontu statku ustala się na 30 dni kalendarzowych od dnia 

jego rozpoczęcia, przy czym termin zakończenia remontu nie powinien 

przekraczać 31 tygodnia 2016r. 

2.2.Dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji umowy w okolicznościach 

przewidzianych w §8 

 

§3 

WARTOŚĆ  UMOWY 

 

3.1 Strony ustalają, że cenę za realizację przedmiotu zamówienia jest zgodny z ofertą 

Wykonawcy i wyraża się kwotą ogółem : …………….PLN  

       (słownie:……………….…PLN) w tym VAT, w stawce 0%. 

3.2 Płatność za realizację przedmiotu umowy dokonana zostanie przez 

Zamawiającego jednorazowo, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
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Wykonawcę na fakturze VAT w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest 

podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół zdawczo-odbiorczy 

3.3 Koszt realizacji umowy określony § 3 ust. 3.1 ulegnie zmianie 

(zmniejszeniu/zwiększeniu) w przypadku dodania lub odstąpienia od części prac 

o których mowa w § 1 pkt 1.5. oraz rozliczeniu prac faktycznie wykonanych a 

wycenionych wg. cen jednostkowych.  W tym przypadku wynagrodzenie 

obliczone zostanie zgodnie z § 8 ust 4 niniejszej umowy.  

3.4 Ceny wskazane w ofercie wykonawcy za wykonanie poszczególnych elementów 

stanowią całkowite ceny wykonania danego elementu zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia i wiedzą techniczną.  

3.5 W przypadku niedotrzymania terminu płatności za wykonanie umowy, 

Zamawiający zapłaci odsetki w wysokościach ustawowych. 

 

§4 

KARY UMOWNE 

 

4.1 W przypadku nieterminowego wykonania umowy, Zamawiający obciąży 

Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,3% wartości umowy określonej w §3 

pkt. 3.1. - za każdy dzień zwłoki.  

4.2 W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z jego winy, Zamawiający 

naliczy karę umowną w wysokości 5 % wartości umowy.  

4.3 Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z kwoty 

wynagrodzenia na którą będzie wystawiona faktura  VAT zgodnie z §3 umowy.   

4.4 Każda ze Stron niniejszej umowy może dochodzić odszkodowania za rzeczywistą 

szkodę, jeżeli przewyższa ona wysokość kar umownych określonych w niniejszym 

paragrafie, z zastrzeżeniem postanowień art. 145 prawa zamówień publicznych.  

 

§5 

NADZÓR NAD  REMONTEM 

 

5.1 Remont zostanie przeprowadzony pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków.  

5.2 Główny Nadzór Zamawiającego nad realizacją umowy sprawować będzie 

Inspektor MSPiR Wiesław Wilk  upoważniony do bieżących uzgodnień 

wynikających z jej realizacji lub inny pracownik MSPiR wskazany przez 

Zamawiającego w przypadku konieczności zastąpienia Wiesława Wilka. 

5.3 Bieżą bezpośrednią kontrolę nad jakością wykonywanych prac sprawować 

będą: Kapitan, Starszy Mechanik i Elektryk obecni na statku. 

5.4 Nadzór z ramienia Wykonawcy sprawować będzie …………………………… 

5.5 Wszystkie koszty związane z nadzorem Zamawiającego oraz inspekcji PRS ponosi 

Zamawiający. 
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§6 

PRÓBY I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

 

6.1 Wszystkie próby i odbiory, niezbędne do wykonania i zakończenia przedmiotu 

umowy, będą uzgodnione i przeprowadzone w obecności przedstawicieli 

Wykonawcy,  Zamawiającego i inspektora PRS.  

6.2 Po przeprowadzonych próbach i pomiarach wynikających z zakresu prac 

przewidzianych umową, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wymagane 

przez Zamawiającego i inspektora PRS atesty, karty prób i pomiarów. 

6.3 Wykonawca przed zakończeniem remontu przedstawi Zamawiającemu do 

akceptacji program prób stoczniowych i morskich .  

 

§7 

GWARANCJA 

 

7.1 Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace na okres 

.................... (wg treści oferty) miesięcy, licząc od pierwszego dnia po podpisaniu 

protokołu przekazania statku po remoncie. Okres rękojmi - 12 miesięcy.  

7.2 Na części dostarczone przez Zamawiającego i ich montaż gwarancja udzielona 

będzie na taki okres jaki przewiduje ich producent.  

7.3 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac wynikających z gwarancji w 

miejscu aktualnego postoju statku, a termin przystąpienia do tych prac nie może 

przekraczać 48 godz. od daty zgłoszenia.  

7.4 W przypadku konieczności wykonania prac gwarancyjnych w siedzibie 

Wykonawcy, Zamawiający uzgodni z nim termin podstawienia jednostki. Wszystkie 

koszty związane z podstawieniem jednostki do siedziby Wykonawcy, celem 

wykonania prac gwarancyjnych ponosi Wykonawca.  

7.5 Wykonawca nie bierze odpowiedzialność za wady materiałów lub części 

dostarczonych do realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

 

§8 

ZMIANY W UMOWIE 

 

8.1 Zamawiający może odstąpić od wykonania części prac remontowych 

wymienionych w specyfikacji remontowej a wycenionych w kosztorysie 

ofertowym jeżeli stan techniczny statku lub jego urządzeń na to pozwala. O 

rezygnacji z konieczności wykonania danej części Wykonawca zostanie 

poinformowany niezwłocznie po podjęciu decyzji o niewykonaniu danego 

zakresu.  

8.2. Jeżeli w trakcie remontu w procesie weryfikacji i defekacji (także wobec 

możliwości wydania zaleceń przez PRS) wystąpi konieczność lub celowym okaże 

się wykonanie prac nie wskazanych w tabelarycznym ujęciu przewidywanego 

zakresu remontu, Strony umowy przed przystąpieniem do ich wykonania, 

uzgodnią protokolarnie ich zakres co będzie podstawą do podpisania  aneksu 

do niniejszej umowy na realizację www. zakresu. Ceny za realizację powyższych 
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prac winny zostać  obliczone w oparciu o ceny wskazane w ofercie wykonawcy, 

a w przypadku ich braku - w oparciu o ceny zakupu wymienianych części oraz 

kosztów roboczogodziny wg cen wskazanych w ofercie.  

8.3. Wykonanie prac nie wskazanych w tabelarycznym ujęciu przewidywanego 

zakresu remontu, może stanowić podstawę  wydłużenie terminu wykonania 

umowy o czas niezbędny do realizacji  powyższych prac. Nowy termin 

wykonania umowy po uzgodnieniach  z  Zamawiającym będzie podany w 

aneksie.   

8.4 Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonane prace na podstawie Protokołu    

powykonawczego uwzględniającego prace wskazane w ofercie wykonawcy, 

prace wykonane podczas remontu oraz koszty wyliczone w oparciu o ceny 

jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym.  

   

§9 

SPRAWY SPORNE 

 

9.1  W przypadkach spornych Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do 

rozstrzygania sporów w trybie mediacyjnym według prawa polskiego a w 

przypadku nie osiągnięcia zgody do wystąpienia na drogę sądową do Sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

9.2  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają 

odpowiednie  przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

 

§10 

 

1. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem Umowy, Wykonawca wniósł Zabezpieczenie 

Należytego Wykonania Umowy w wysokości ……………………, co stanowi 5 % 

wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ……………………………………………… 

3. W trakcie trwania Umowy Wykonawca może dokonać zmiany zabezpieczenia 

na jedną z form określonych w art.148 ust.1 Ustawy. Zmiana zabezpieczenia jest 

dokonywana z zachowaniem jego ciągłości i bez zmniejszenia jego wysokości. 

Zamawiający zwolni kwotę posiadanego zabezpieczenia po uzyskaniu nowego 

zabezpieczenia na pełną sumę wynikającą z Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania zabezpieczenia przez okres do 

upływu terminu rękojmi i gwarancji, odpowiednio do treści ust 7.  

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: 
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1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni po dokonaniu odbioru 

końcowego przez Zamawiającego; 

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za 

wady. 

§11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

11.1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla 

Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego.  

11.2.  Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. Kopia oferty Wykonawcy wraz ze szczegółowym wyliczeniem wskazanych 

przez Zamawiającego elementów (zwane też w treści umowy kosztorysem 

ofertowym); 

 

 

 WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


