Znak sprawy: NZ-ER/II/PN/04/2017
Za cznik nr 2 do SIWZ
UMOWA z dnia ………….
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa z siedzib w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10,
81-340 Gdynia, NIP PL 586-20-76-216, Regon 192634129
reprezentowana przez :
1.
zwanym w dalszej tre ci umowy Zamawiaj cym
a
...................................................................................................................................................... NIP -----------,
Regon----------reprezentowanym przez :
1.
2.
zwanym w dalszej tre ci umowy Wykonawc
Post powanie o udzielenie zamówienia publicznego którego warto
szacunkowa
przekracza wyra on w z otych równowarto
kwoty okre lonej w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie
publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z pó n. zm.), prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, o sygnaturze NZ-ET/II/ PN/04/17 na wykonanie remontu statku
ratowniczego m/s „Sztorm” dla odnowienia klasy PRS opublikowanego w DUUE pod
nr ----------W wyniku przeprowadzonego post powania i wyboru oferty zawarta zostaje umowa
o nast puj cej tre ci:
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§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Zamawiaj cy zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji us ug polegaj
na
wykonaniu remontu dla odnowienia klasy statku m/s ‘Sztorm” zgodnie z ofert
Wykonawcy, opracowan w oparciu o Specyfikacj Remontow Zamawiaj cego
stanowi
za cznik do SIWZ. Kopia oferty stanowi za cznik nr 1 do niniejszej
umowy.
Przekazanie statku do miejsca remontu oraz odbiór po remoncie nale y
do obowi zków Zamawiaj cego, który ponosi wszelkie koszty i zobowi zania z tego
wynikaj ce.
Na okoliczno rozpocz cia i zako czenia remontu strony podpisz odpowiednio
protokó przyj cia statku do remontu i protokó przekazania statku po remoncie.
Materia y technologiczne i cz ci zamienne wyeksploatowane kwalifikuj ce si do
wymiany na nowe dostarczy Wykonawca, z wyj tkiem punktów specyfikacji
remontowej, które obliguj do wykonania dostawy przez Zamawiaj cego.
Zgodnie z art. 29 Pzp Zamawiaj cy wymaga, by osoby wykonuj ce czynno ci
okre lone w Specyfikacji Remontowej zatrudnione by y na umow o prac .
Wykonawca równie
zobowi zany jest zobligowa
Podwykonawców do
zatrudnienia na powy szych warunkach. Jednocze nie konieczno realizacji prac
na podstawie umowy o prac nie dotyczy osoby prowadz cej dzia alno
gospodarcz (b
cej na samozatrudnieniu).
W celu udokumentowania zatrudnienia tych osób Wykonawca powinien w terminie
10 dni od zawarcia umowy z
o wiadczenie potwierdzaj ce, e osoby
wykonuj ce czynno ci, o których mowa powy ej s zatrudnione na podstawie
umowy o prac .
Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo za dania przedstawienia zanonimizowanych
umów o prac pracowników wykonuj cych powy sze czynno ci lub o wiadcze
tych e pracowników o pozostawaniu w stosunku pracy. W przypadku braku
przed enia wskazanych dokumentów lub niedochowania obowi zku zatrudnienia
na umow o prac , Zamawiaj cemu przys uguje prawo naliczenia kar umownych
zgodnie z tre ci umowy.
§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1.

Termin wykonania remontu statku ustala si na 33 dni kalendarzowe od dnia
rozpocz cia remontu rozumianego jako podstawienia statku do remontu.
Rozpocz cie remontu winno nast pi w terminie nie pó niej ni 14 dni od daty
zawarcia umowy, przy czym Zamawiaj cy z uwagi na sw specyfik zastrzega prawo
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2.

wyd enia terminu podstawienia statku do remontu w sytuacji braku mo liwo ci
wy czenia statku z pogotowia.
Dopuszcza si
wyd enie terminu realizacji umowy w okoliczno ciach
przewidzianych w §7.

§3
WARTO

UMOWY

1. Strony ustalaj , e cena za realizacj zamówienia okre lonego Specyfikacj
Remontow , jest zgodna z tre ci oferty Wykonawcy i wyra a si kwot ogó em: ------------- PLN (s ownie: ------------------------------------------------------------------------------------------------------) VAT w stawce 0%.
2. atno za realizacj przedmiotu umowy dokonana zostanie przelewem na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze VAT. Faktura zostanie wystawiona po
zako czeniu remontu statku, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez strony
Protoko u przekazania statku po remoncie. Termin p atno ci wynagrodzenia
Wykonawcy wynosi 14 dni od prawid owego przekazania faktury VAT
Zamawiaj cemu.
3. W przypadku niedotrzymania terminu p atno ci za wykonanie umowy, Zamawiaj cy
zap aci odsetki w wysoko ciach ustawowych.
4. Koszt realizacji umowy okre lony w §3 ust. 1 ulegnie zmianie (zmniejszeniu /
zwi kszeniu) w przypadku dodania lub odst pienia od cz ci 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.
§4
KARY UMOWNE
1.

2.

3.
4.

W przypadku nieterminowego wykonania umowy, Zamawiaj cy obci y
Wykonawc kar umown w wysoko ci 0,3% warto ci umowy okre lonej w §3 ust.
1 - za ka dy dzie zw oki.
W przypadku niez enia niezatrudnienia osób na umow o prac , lub braku
enia o wiadczenia o zatrudnieniu, zgodnie z § 1 umowy, Zamawiaj cy obci y
Wykonawc kar umown w wysoko ci 2000,00 z brutto za ka dy rozpocz ty dzie
niez enia o wiadczenia lub niezatrudnienia na umow o prac
W przypadku odst pienia Wykonawcy od umowy z jego winy, Zamawiaj cy naliczy
kar umown w wysoko ci 5% warto ci umowy.
Wykonawca upowa nia Zamawiaj cego do potr cenia kar umownych z kwoty
wynagrodzenia na któr b dzie wystawiona faktura VAT zgodnie z §3 umowy.
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5.

Ka da ze stron niniejszej umowy mo e dochodzi odszkodowania za rzeczywist
szkod , je eli przewy sza ona wysoko kar umownych okre lonych w niniejszym
paragrafie, z zastrze eniem postanowie art.145 prawa zamówie publicznych.

§5
NADZÓR REMONTU
1.
2.

3.
4.
5.

Remont zostanie przeprowadzony pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków.
ówny Nadzór Zamawiaj cego nad realizacj umowy sprawowa b dzie Inspektor
MSPiR Miros aw Tarkowski upowa niony do bie cych uzgodnie wynikaj cych z
jej realizacji lub inny pracownik MSPiR wskazany przez Zamawiaj cego w
przypadku konieczno ci zast pstwa Miros awa Tarkowskiego.
Bie
bezpo redni kontrol nad jako ci wykonywanych prac sprawowa b
Kapitan i Starszy Mechanik obecni na statku.
Nadzór z ramienia Wykonawcy sprawowa b dzie ------------------Wszystkie koszty zwi zane z nadzorem Zamawiaj cego oraz Inspekcji PRS ponosi
Zamawiaj cy.
§6
PRÓBY I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1.

2.

Wszystkie próby i odbiory, niezb dne do wykonania i zako czenia przedmiotu
umowy, b
uzgodnione i przeprowadzone w obecno ci przedstawiciela
Zamawiaj cego i inspektora PRS.
Po przeprowadzonych próbach i pomiarach wynikaj cych z zakresu prac
przewidzianych umow , Wykonawca zobowi zany jest dostarczy wymagane przez
Zamawiaj cego i inspektora PRS atesty, karty prób i karty pomiarów.

§7
ZMIANY W UMOWIE
1.

Zgodnie z dyspozycj art. 144 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiaj cy przewiduje
mo liwo wprowadzenia zmian w zawartej umowie na warunkach:
1) zmiana zakresu przedmiotu umowy:
a) zmniejszenie zakresu prac obj tych umow - Zamawiaj cy mo e odst pi
od wykonania cz ci prac remontowych wymienionych w specyfikacji
remontowej a wycenionych w kosztorysie ofertowym je eli stan techniczny
statku lub jego urz dze na to pozwala. Rezygnacja z wykonania prac
zatwierdzona b dzie protokolarnie przez osoby prowadz ce remont z ramienia
Zamawiaj cego i Wykonawcy remontu;
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b) wykonanie prac uzupe niaj cych niewskazanych w Specyfikacji technicznej je eli w trakcie remontu w procesie weryfikacji i defektacji (tak e wobec
mo liwo ci wydania zalece przez PRS) wyst pi konieczno wykonania prac
uzupe niaj cych strony umowy uzgodni protokolarnie ich zakres, co b dzie
podstaw do podpisania aneksu do niniejszej umowy na realizacj prac
uzupe niaj cych. Ceny za realizacj prac uzupe niaj cych zostan ustalone
w oparciu o ceny wykonania to samych prac wskazane w ofercie Wykonawcy,
a w przypadku braku cen to samych prac - w oparciu o koszt materia ów i ceny
tzw. robocizny wskazane w ofercie odpowiednio.
2) wyd enie terminu realizacji - Zamawiaj cy przewiduje mo liwo przed enia
terminu realizacji zamówienia o czas niezb dny do realizacji prac uzupe niaj cych,
o których mowa w ust 1 lit.b. Nowy termin wykonania umowy po uzgodnieniach z
zamawiaj cym b dzie wskazany w aneksie wprowadzaj cym wykonanie prac
uzupe niaj cych.
2. Zamawiaj cy zap aci za faktycznie wykonane prace na podstawie Protoko u
powykonawczego uwzgl dniaj cego prace skre lone z protoko u ofertowego, prace
uzupe niaj ce wykonane podczas remontu oraz koszty wyliczone w oparciu o ceny
jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym.
§8
GWARANCJA
1. Wykonawca udzieli Zamawiaj cemu gwarancji na wykonane prace na okres ------------- miesi cy, licz c od pierwszego dnia po podpisaniu protoko u przekazania statku
po remoncie. Na uszczelnienia dziobowe wa ów rubowych i ich monta gwarancja
udzielona b dzie na taki okres jaki przewiduje producent uszczelnie .
2. Wykonawca jest zobowi zany do wykonania prac wynikaj cych z gwarancji w
miejscu aktualnego bazowania jednostki a termin przyst pienia do tych prac nie
mo e przekroczy 48 godz. od daty zg oszenia.
3. W przypadku konieczno ci wykonania prac gwarancyjnych w siedzibie Wykonawcy,
Zamawiaj cy uzgodni z nim termin podstawienia jednostki. Koszty podstawienia
jednostki w celu wykonania prac gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca nie bierze odpowiedzialno ci za wady materia ów lub cz ci
zamiennych dostarczonych przez Zamawiaj cego do realizacji przedmiotu umowy.
§9
SPRAWY SPORNE
1. W przypadkach spornych Wykonawca i Zamawiaj cy zobowi zuj si do
rozstrzygania sporów w trybie mediacyjnym a w przypadku nie osi gni cia zgody
do wyst pienia na drog s dow do s du w ciwego dla siedziby Zamawiaj cego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow zastosowanie maj przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy - Prawo Zamówie Publicznych.
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§10
ZABEZPIECZENIE ZAMAWIAJ CEGO
1.

2.
3.

4.
5.

6.

W celu zabezpieczenia roszcze Zamawiaj cego w zwi zku z niewykonaniem lub
nienale ytym wykonaniem Umowy, Wykonawca wniós Zabezpieczenie Nale ytego
Wykonania Umowy w wysoko ci .................... co stanowi 5 % wynagrodzenia
umownego brutto.
Zabezpieczenie zosta o wniesione w formie polisy ubezpieczeniowej.
W trakcie trwania Umowy Wykonawca mo e dokona zmiany zabezpieczenia na
jedn z form okre lonych w art.148 ust.1 Ustawy. Zmiana zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem jego ci
ci i bez zmniejszenia jego wysoko ci.
Zamawiaj cy zwolni kwot posiadanego zabezpieczenia po uzyskaniu nowego
zabezpieczenia na pe
sum wynikaj
z Umowy.
Wykonawca zobowi zuje si do utrzymania zabezpieczenia przez okres do up ywu
terminu r kojmi, odpowiednio do tre ci ust 6.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zdo a uko czy prac w terminie albo termin
wykonania umowy ulegnie przesuni ciu, Wykonawca zobowi zany jest na co
najmniej 14 dni przed up ywem wa no ci zabezpieczenia przed
jego wa no
lub wnie nowe zabezpieczenie na przed ony okres realizacji umowy.
Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w nast puj cy sposób: 70% kwoty
zabezpieczenia w terminie 30 dni po dokonaniu odbioru ko cowego przez
Zamawiaj cego; 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od up ywu okresu
kojmi za wady.
§10
POSTANOWIENIA KO COWE

1.
2.

Umow sporz dzono w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiaj cego.
Umowa niniejsza wchodzi w ycie z dniem jej podpisania.

Za czniki do Umowy:
1. Kopia oferty Wykonawcy wraz z szczegó owym wyliczeniem wskazanych przez
Zamawiaj cego elementów (zwane te w tre ci umowy kosztorysem ofertowym)
2. Specyfikacja Remontowa statku m/s „Sztorm” dla pierwszego odnowienia klasy,
zgodnie z tre ci SIWZ.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJ CY
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