Znak sprawy: NZ-ET/I/PN/05/18
Załącznik nr 6 do SIWZ
Wzór umowy nr ET-610/1/18 z dnia …..

zawarta pomiędzy
Skarbem Państwa - Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa z siedzibą w Gdyni,
ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia, NIP 586-20-76-216, Regon 192634129
Reprezentowaną przez :
1. Macieja Zawadzkiego

Dyrektora

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
………………………………….
reprezentowaną przez:
…………………………..
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. z 2017r, poz. 1579 wraz z późniejszymi zmianami,
zwana dalej „ustawą Pzp”), o sygnaturze NZ-ET/I/PN/05/18 na wykonanie remontu
dla odnowienia klasy statku m/s Czesław 2, zgodnie z wytycznymi PRS, zawarta
zostaje umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1.

2.

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą
na wykonaniu remontu dla odnowienia klasy statku m/s Czesław 2, zgodnie z ofertą
Wykonawcy, oraz Specyfikacją Remontową Zamawiającego, stanowiącą załącznik
do niniejszej Umowy, zgodnie z załącznikiem 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w postępowaniu poprzedzającym zawarcie Umowy.
Zakres niniejszej umowy obejmuje wykonanie prac wskazanych w Specyfikacji
Remontowej, a także zakres, którego konieczność wykonania ujawniona zostanie

na etapie prowadzenia prac remontowych, określany danej mianem prac
dodatkowych. Prace te zostaną wprowadzone zgodnie z procedurą wskazana w § 8
ust 1 niniejszej Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami wiedzy i sztuki
inżynierskiej,
normami
technicznymi,
Specyfikacją
Remontową
oraz postanowieniami niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia został mu przedstawiony
przez Zamawiającego w sposób jednoznaczny i wyczerpujący z uwzględnieniem
jego zakresu za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń,
a składając ofertę Wykonawca uwzględnił wszystkie wymagania i okoliczności
mogące mieć wpływ na jej złożenie.
5. Wykonawca oświadcza, iż przed złożeniem oferty szczegółowo zweryfikował
Specyfikację Remontową, pod kątem możliwości realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z założeniami oraz wymaganiami i w czasie wyznaczonym przez
Zamawiającego, w cenie ofertowej i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.
6. Wykonawca oświadcza, iż legitymuje się niezbędną wiedzą, doświadczeniem oraz
dysponuje odpowiednim potencjałem organizacyjnym, ekonomicznym i kadrowym,
zapewniającym prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza
również, iż posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia
do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.
7. Zamawiający oświadcza, iż zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w toku
realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności do udzielenia mu niezbędnej
pomocy w realizacji zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się również
do terminowego przystępowania i kończenia procedur odbiorowych należycie
wykonanych prac oraz do terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za tak
wykonane prace.
8. Zamawiający zobowiązuje się w terminie i sposób uzgodniony z Wykonawcą
dostarczyć statek na miejsce remontu wskazane przez Wykonawcę, a po
zakończeniu remontu odebrać statek z tego miejsca.
9. Na okoliczność rozpoczęcia i zakończenia remontu, Strony podpiszą odpowiednio
protokół przyjęcia statku do remontu i protokół przekazania statku po remoncie.
10. Materiały technologiczne i części zamienne wyeksploatowane, kwalifikujące się
do wymiany na nowe, dostarczy Wykonawca, z wyjątkiem wskazanych
w Specyfikacji Remontowej jako dostarczanych przez Zamawiającego.
§ 2.
Komunikacja między Stronami. Personel
1.

Strony w trakcie realizacji Umowy będą kontaktować się za pośrednictwem poczty
elektronicznej przy użyciu danych kontaktowych, o których mowa poniżej,
z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej Umowy.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Na dzień podpisania niniejszej umowy osobami odpowiedzialnymi za kontakty,
kierowanie realizacją i współpracą przy wykonywaniu umowy są następujące
osoby:
a) Personel Zamawiającego:
1. ……………., e-mail: ……………………. , tel. ………………
2. ………………., e-mail: ……………………….. , tel. ………………….
b) Personel Wykonawcy:
1. ………………
2. …………….
Jeśli Umowa wymaga dla danej sprawy korespondencji pisemnej, to Strony będą
kierowały taką korespondencję pisemną na swoje adresy podane w komparycji
niniejszej Umowy. Strony są zobowiązane do informowania o zmianie swojego
adresu na piśmie pod rygorem bezskuteczności. Do chwili otrzymania takiego
powiadomienia, doręczenie korespondencji na adres dotychczasowy jest skuteczne
i wiążące dla stron bez względu na wybraną formę doręczenia przesyłki.
W całym okresie obowiązywania umowy, strony są zobowiązane zapewnić kontakt
wyłącznie z osobami posiadającymi kompleksową wiedzę z zakresu przedmiotu
umowy. Wykonawca zobowiązany jest skierować do wykonania Umowy personel,
który będzie posiadał kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do należytego
wykonywania Umowy.
Zamawiający będzie kierował korespondencję elektroniczną w sprawach
związanych z wykonaniem niniejszej Umowy do ……………………… ze strony
Wykonawcy lub do innego członka Personelu Wykonawcy, jako osoby
odpowiedzialnej za zagadnienie objęte korespondencją, przy czym w drugiej sytuacji
…………………………. otrzyma e-mail Zamawiającego do wiadomości.
Wykonawca będzie kierował korespondencję elektroniczną w sprawach związanych
z wykonaniem niniejszej Umowy do …………………… ze strony Zamawiającego
oraz każdorazowo do wiadomości …………………….. ze strony Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, iż wiadomości e-mail do Wykonawcy mogą być również
wysyłane przez inny personel Zamawiającego niż wskazany w Umowie. Każdą
wiadomość e-mail Wykonawca winien jednak wysyłać również na adresy
…………………………. ze strony Zamawiającego, bez względu na źródło pochodzenia
otrzymanej przez siebie wiadomości.
Czasowa niedostępność każdego członka Personelu Wykonawcy (urlop, choroba,
wypadek losowy etc.) wymaga powiadomienia Zamawiającego w formie
elektronicznej. Powiadomienie takie będzie zawierać szacunkowy czas
niedostępności osoby oraz wskazanie osoby wyznaczonej na zastępstwo osoby
czasowo niedostępnej. Osoba wyznaczona na zastępstwo osoby czasowo
niedostępnej z Personelu Wykonawcy musi dysponować pełną wiedzą na temat
remontu i jego aktualnego stanu zaawansowania.
Przy realizacji Umowy Wykonawca lub Podwykonawca będzie zatrudniał
na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy adekwatnym
do powierzonych zadań osoby wykonujące w ramach przedmiotu umowy czynności:

fizyczna realizacja prac remontowych określonych Specyfikacja Remontową,
oraz prace operatorów sprzętu obsługującego realizację niniejszego
zamówienia.
10. Zamawiający zastrzega, iż całość wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie
stosunku pracy, o których mowa wyżej, za wykonanie czynności w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy musi być im wypłacana w ramach stosunku pracy.
11. Najpóźniej w dniu przekazania statku do remontu lub w terminie najpóźniej 3 dni
przed przystąpieniem danej osoby, co do której Zamawiający postawił wymóg
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, do wykonywania czynności w ramach
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć Zamawiającemu
oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów w zakresie zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy, o których mowa w ustępie poprzedzającym.
12. Niezależnie od wymogu przedstawienia oświadczenia, o którym mowa wyżej,
Zamawiający może na dowolnym etapie realizacji Umowy żądać przedstawienia
przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających stan zatrudnienia pracowników
na podstawie stosunku pracy zgodny z wymaganiami Zamawiającego w razie
powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości, co do prawdziwości lub aktualności
oświadczenia, o którym mowa wyżej. Wykonawca przedkłada żądane dokumenty
w terminie 5 dni od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. Wszelkie dokumenty
należy składać w sposób zapewniający ochronę danych osobowych osób, których
te dane dotyczą, jednakże w sposób umożliwiający niebudzącą wątpliwości
weryfikację przez Zamawiającego spełnienia wymogu co do zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy.
13. W razie uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom w zakresie złożenia
oświadczenia w przedmiocie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy lub innych
dokumentów, w tym zakresie żądanych przez Zamawiającego w trybie, o którym
mowa wyżej, Zamawiający niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych
za stwierdzone uchybienie, wzywa Wykonawcę do usunięcia uchybienia
wyznaczając mu w tym celu termin nie krótszy niż 3 dni. Uchybienie terminowi, o
którym mowa w zdaniu poprzedzającym uprawnia Zamawiającego do ponownego
naliczenia kary umownej za uchybienie w wysokości określonej w Umowie.
Powyższą procedurę w razie konieczności powtarza się.
§3
Termin wykonania umowy
Termin wykonania remontu statku ustala się na 40 dni kalendarzowych od dnia
podpisania przez strony protokołu przyjęcia statku do remontu. Przekazanie statku
do remontu przez Zamawiającego nastąpi nie później niż w terminie 2 tygodni
od zawarcia umowy.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za zrealizowany zakres umowy.
Za realizację przedmiotu umowy określonego Specyfikacją Remontową, Zamawiający
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto, zgodne z treścią oferty Wykonawcy,
w wysokości: -------------- PLN (słownie: ------------------------------------------------------------------------------------------------------) VAT w stawce 0%.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter
ryczałtowy, zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu
umowy oraz obejmuje również zysk Wykonawcy.
3. W przypadku odstąpienia od realizacji części zakresu wskazanego w Specyfikacji
Remontowej, rozliczenie wykonanych prac nastąpi wg cen jednostkowych
wskazanych w Kosztorysie stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy.
4. Za wykonanie prac dodatkowych, o których mowa w § 8 niniejszej Umowy,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone na zasadach
tam wskazanych.
5. Płatność za realizację przedmiotu umowy dokonana zostanie przelewem na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze VAT, którą Wykonawca przekaże Zamawiającemu,
w formie płatności jednorazowej, po wykonaniu przedmiotu umowy. Podstawą
wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony, bez uwag co do jakości
i kompletności przedmiotu umowy, Protokół przekazania statku po remoncie,
co jednak nie uchybia innym przewidzianym w Umowie obowiązkom Wykonawcy
warunkującym wystawienie faktury, Termin płatności faktury wynosi 14 dni od dnia
doręczenia faktury VAT Zamawiającemu.
§5
Zasady postępowania w razie opóźnienia. Kary umowne
1. Jeśli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności,

które dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie zostanie wykonane
w terminach innych niż określone w umowie, Wykonawca w terminie 14 dni
zawiadomi Zamawiającego na piśmie o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia.
Zawiadomienie określi prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. Uchybienie
temu obowiązkowi skutkuje utratą możliwości powoływania się na przekroczenie
terminów z przyczyn, o których istnieniu w trybie wyżej wskazanym Wykonawca nie
powiadomił Zamawiającego.
2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy ponad termin, o którym mowa w § 3
Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa
w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,

za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym
mowa w § 4 ust. 1 Umowy,
d) za stwierdzenie przez Zamawiającego braku wymaganego zatrudnienia
na umowę o pracę oraz za niezłożenie wymaganego umową oświadczenia w tym
zakresie, jak również za niezłożenie lub złożenie nieprawdziwych innych niż
oświadczenie dokumentów na okoliczność tego zatrudnienia – w wysokości
5 000 zł za każdy stwierdzony przypadek,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego,
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych - do wysokości poniesionej
szkody.
Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia prac,
ani z żadnych innych zobowiązań umownych.
Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
lub dochodzenia zapłaty bezpośrednio od Wykonawcy.
Strony ustalają, iż maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2
a)-d) niniejszego paragrafu Umowy nie może przekroczyć 20 % ofertowego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy
c)

3.

4.
5.
6.

§6
Nadzór remontu
1.

2.
3.
4.

Remont zostanie przeprowadzony pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków.
Główny Nadzór Zamawiającego nad realizacją umowy sprawować będzie pracownik
Zamawiającego
…………………………
upoważniony do prowadzenia bieżących
uzgodnień wynikających z jej realizacji,
a w przypadku konieczności jego
zastąpienia - inny pracownik MSPiR wskazany przez Zamawiającego.
Bieżącą bezpośrednią kontrolę nad jakością wykonywanych prac sprawować będą
Kapitan i Starszy Mechanik obecni na statku.
Nadzór z ramienia Wykonawcy sprawować będzie ------------------Wszystkie koszty związane z nadzorem Zamawiającego oraz Inspekcji PRS ponosi
Zamawiający.
§7
Odbiory i przekazanie statku po remoncie

1.

2.

Po zakończeniu remontu, Wykonawca dokonuje zgłoszenia statku do przekazania
po remoncie. Po otrzymaniu zgłoszenia, Zamawiający dokona weryfikacji
zgłaszanego do odbioru przedmiotu umowy pod kątem poprawności wykonania,
zgodności z Umową oraz wymaganiami Zamawiającego. Termin na weryfikację
przez Zamawiającego wynosi 14 dni od daty przekazania mu zgłoszenia o gotowości
do odbioru.
Zamawiający informuje, iż przystąpi do odbiorów przy udziale przedstawiciela

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

Polskiego Rejestru Statków, któremu Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem
przerwania odbiorów udostępnić statek oraz z wszystkimi wymaganymi prawem
dokumentami, atestami, kartami próby i pomiarów. Strony ustalają, iż w toku
odbiorów przedstawiciel PRS może wydawać Wykonawcy polecenia, składać
wnioski czy wnosić o wykonania czynności. Takie polecenia, wnioski będą uważane
za czynności Zamawiającego względem Wykonawcy.
Po przeprowadzonej weryfikacji, Zamawiający na piśmie przekazuje Wykonawcy
uwagi i wzywa Wykonawcę do ich uwzględnienia. Termin na uwzględnienie uwag
przez Wykonawcę wynosi 7 dni od przekazania uwag. W przypadku, gdy z uwagi
na nakład pracy niezbędny do uwzględnienia uwag, wymagany jest dłuższy czas
na ich uwzględnienie, Wykonawca zobowiązany jest wnieść o przedłużenie terminu
na uwzględnienie uwag. Na przedłużenie terminu, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, wymagana jest każdorazowo zgoda Zamawiającego. W razie
potrzeby, procedurę zgłaszania i uwzględniania uwag do przekazanej części
przedmiotu umowy powtarza się.
Protokół przekazania statku po remoncie zostanie podpisany przez Zamawiającego
w przypadku brak uwag do przedmiotu umowy.
Niezależnie od zgłoszeń do odbioru, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić prace
zanikowe i ulegające zakryciu najpóźniej – jeśli takie wystąpią - na 7 dni przed ich
zakryciem. Żaden zakres prac remontowych nie może być zakryty przed
ostatecznym odbiorem elementu. Niewykonanie obowiązku zgłoszenia gotowości
do odbioru prac zanikających lub ulegających zakryciu uprawnia Zamawiającego
wedle swego wyboru do żądania odkrycia w całości lub części i do zbadania jakości
takich prac na koszt Wykonawcy, a następnie żądania przywrócenia przez
Wykonawcę na swój koszt robót do stanu oczekiwanego przez Zamawiającego.
Na okoliczność odbioru prac zanikających/ulegających zakryciu strony sporządzą
stosowny protokół.
Strony postanawiają, że z wszystkich czynności odbiorowych będzie spisany
protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również
terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie ujawnionych wad.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad
oraz do żądania wyznaczenia kolejnego terminu na odbiór.
Wszystkie czynności związane z odbiorem robót, wymagają formy pisemnej –
protokołu podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności. Odbiór
jednostronny jest wykluczony w każdym wypadku.
Jeżeli Przedmiot Umowy przedstawiony do odbioru ma wady, Zamawiający,
wg własnego uznania:
a) może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady są istotne, to jest
uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
b) może dokonać odbioru z jednoczesnym wyznaczeniem terminu usunięcia wad
w okresie rękojmi, jeżeli wady są nieistotne,
c) może dokonać odbioru częściowego, odmawiając odbioru w pozostałej części,
jeśli wady są częściowo nieistotne, a częściowo istotne,

§8
Zmiany umowy
1.

2.

3.

4.

Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej
pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony
aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy.
Umowa może ulec zmianie w razie zaistnienia przesłanek, o których mowa
w art. 144 ust. 1 i n. ustawy PZP, a nadto w razie zaistnienia przesłanek, o których
mowa w niniejszym paragrafie Umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie
konieczności wykonania prac dodatkowych niewskazanych w Specyfikacji
Remontowej tj. jeżeli w trakcie remontu w procesie weryfikacji i defektacji (także
wobec możliwości wydania zaleceń przez PRS) wystąpi konieczność wykonania
prac dodatkowych Strony Umowy uzgodnią protokolarnie ich zakres, co będzie
podstawą do podpisania aneksu do niniejszej umowy na realizację prac
dodatkowych. Ceny za realizację prac dodatkowych zostaną ustalone w oparciu
o ceny jednostkowe zawarte w Kosztorysie Wykonawcy,
ceny wykonania
tożsamych / podobnych prac wskazanych w ofercie Wykonawcy, a w przypadku
braku cen tożsamych / podobnych prac – w oparciu o kosztorys materiałów
i stawek roboczogodzin. Na okoliczność wystąpienia i wyceny prac dodatkowych
strony sporządzą Protokół konieczności.
Strony przewidują nadto możliwość zmiany umowy poprzez wydłużenie terminu
realizacji – Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji
zamówienia o czas niezbędny:
a) do realizacji prac dodatkowych, o których mowa wyżej;
b) dostawy materiałów, części zamiennych, w sytuacji gdy termin
ich dostarczenia przez producenta przekroczy termin realizacji umowy
określony w § 3 Umowy, pod warunkiem, że Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające dostawę.
§9
Odstąpienie od umowy

1. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności

i wskazania przyczyny odstąpienia.
2. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze stron,
Wykonawca będzie zobowiązany podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu
zakończenie wykonywania Umowy w zorganizowany i sprawny sposób
umożliwiający zminimalizowanie niekorzystnych skutków odstąpienia. Następnie
strony przystąpią do inwentaryzacji wykonanych prac do dnia odstąpienia.
Po zakończeniu inwentaryzacji, co strony potwierdzą sporządzeniem protokołu
inwentaryzacji, Zamawiający zapłaci Wykonawcy część wynagrodzenia należnego
mu na mocy Umowy za zakres prac wykonany do dnia odstąpienia.

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, w przypadkach

przewidzianych w Kodeksie cywilnym, a nadto w każdym z niżej opisanych
przypadków w terminie 30 dni od dowiedzenia się o zaistnieniu okoliczności
uzasadniających odstąpienie, jeżeli:
a) zaistniała zwłoka w wykonaniu przedmiotu ponad termin określony
w §3 o co najmniej 14 dni i nie usunięcia zwłoki w terminie kolejnych 7 dni
od doręczenia pisemnego wezwania Zamawiającego do usunięcia tej zwłoki,
b) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, nastąpi
otwarcie likwidacji Wykonawcy, wystąpią okoliczności uzasadniające złożenie
wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub postępowania
upadłościowego wobec Wykonawcy, jeżeli ww. okoliczności wskazują w ocenie
Zamawiającego na ryzyko opóźnień w wykonaniu Umowy, względnie ryzyko
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,
c) wystąpił po stronie Wykonawcy brak zdolności do czynności prawnych
lub brak w składzie organów lub brak zdolności kontynuowania realizacji
zamówienia, w tym z uwagi na zaangażowanie zasobów technicznych
lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy,
co w ocenie Zamawiającego stwarza ryzyko opóźnień w wykonaniu Umowy,
względnie ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez
Wykonawcę,
d) Wykonawca w inny sposób, niż wyżej wymienione, rażąco zaniedbuje swoje
obowiązki umowne, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego,
nie krótszego niż 10-dniowy terminu na usunięcie stwierdzonych uchybień,
z zastrzeżeniem rygoru odstąpienia od Umowy w razie nieusunięcia tych
uchybień.
4. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego zaistnienia okoliczności, o których mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiający może, po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu na usunięcie uchybienia lub bez jego upływu, gdy jego
wyznaczenie nie jest wymagane Umową, niezależnie od złożenia oświadczenia
o odstąpieniu od umowy, nakazać wstrzymanie Wykonawcy prac związanych
z realizacją przedmiotu umowy i powierzyć innemu podmiotowi przez siebie
wybranemu wykonanie czynności, których Wykonawca w terminie nie wykonał
lub zlecić innemu podmiotowi dokończenie wykonywania umowy w zakresie,
w jakim nie została ona wykonana przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko
(wykonanie zastępcze Umowy). Koszty wykonania zastępczego Umowy Zamawiający
może według własnego wyboru potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy
lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy albo dochodzić ich od
Wykonawcy.
5. Wykonawca może odstąpić od Umowy w razie opóźnienia w płatności
wynagrodzenia przez Zamawiającego przekraczającego 30 dni po uprzednim
pisemnym wezwaniu Zamawiającego do uregulowania płatności i wyznaczeniu
dodatkowego 14-dniowego terminu na jej dokonanie. Oświadczenie Wykonawcy

może być złożone w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu dodatkowego 14dniowego terminu na zapłatę.
6. Niezależnie od postanowień powyższych, Zamawiający w terminie 14 dni
od dowiedzenia się od zaistnieniu takiej okoliczności, jednak nie później niż przez
zakończenia tych prac przez Wykonawcę, może odstąpić od umowy w części poprzez
zmniejszenie zakresu prac remontowych wymienionych w Specyfikacji Remontowej,
a wycenionych w kosztorysie ofertowym, jeżeli stan techniczny statku lub jego
urządzeń na to pozwala.
§9
Gwarancja i rękojmia za wady
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres …………………………..

2.
3.

4.

5.

6.

7.

oraz rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy na okres zgodny
z postanowieniami kodeksu cywilnego, oba okresy liczone od dnia podpisania
przez strony Protokołu przekazania statku po zakończeniu remontu.
Zamawiający może korzystać z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień
z tytułu gwarancji.
Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za wady także wówczas,
gdy w toku odbiorów Zamawiający powziął wiedzę o wadzie, a mimo to zdecydował
o odbiorze. Strony wyłączają stosowanie art. 563 Kodeksu cywilnego.
W razie powzięcia wiadomości o istnieniu wady, Zamawiający zgłasza istnienie wady
w drodze elektronicznej, oraz dodatkowo w formie pisemnej, przy czym zgłoszenie
jest skuteczne z chwilą wysłania drogą elektroniczną. W zgłoszeniu istnienia wady
Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia wady wyznaczają mu termin
na usunięcie, który nie będzie krótszy niż 7 dni od doręczenia wezwania w drodze
elektronicznej. Strony mogą wspólnie ustalić inny termin na usunięcie wady.
Jeżeli Zamawiający zażądał usunięcia wady wskazując termin na jej usunięcie,
a Wykonawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 5 dni, uważa się,
że żądanie to uznał za uzasadnione.
W razie odmowy usunięcia wady przez Wykonawcę lub w razie jej nieskutecznego
usunięcia, Zamawiający, niezależnie od stopnia istotności wady, może według
własnego wyboru:
a) obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej
jak za opóźnienie w usunięciu wad, lub
b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w takiej proporcji do wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie Umowy, w jakiej wartość przedmiotu umowy z wadą
pozostaje do wartości przedmiotu umowy bez wady, lub
c) zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo
Wykonawcy, a następnie potrącić koszt usunięcia wady z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
Jeżeli Zamawiający złożył Wykonawcy oświadczenie o obniżeniu ceny
lub poinformował go o zamiarze zlecenia usunięcia wady innemu podmiotowi

na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, wskazując wielkość obniżenia ceny
oraz szacunkowy koszt usunięcia wady przez inny podmiot, a Wykonawca
w terminie 5 dni nie wniósł zastrzeżeń do takiej informacji, uważa się,
że oświadczenie o obniżeniu ceny lub zlecenie usunięcia wady innemu podmiotowi
uznał za uzasadnione.
8. Wszelkie koszty związane z obsługą przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi
obciążają Wykonawcę.
9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady także w sytuacji, gdyby usunięcie
wady wiązało się z nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnościami
dla Wykonawcy.
10. W przypadku konieczności wykonania prac związanych z usuwaniem wad
w siedzibie Wykonawcy, strony wspólnie uzgodnią termin przekazania statku
do siedziby Wykonawcy, przy czym koszt podstawienia statku do siedziby
Wykonawcy ponosi w takiej sytuacji Wykonawca.

§10
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.

2.

3.

4.

Celem pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, w tym roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady
przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi w dniu podpisania niniejszej Umowy
zabezpieczenie w wysokości 10 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy
za wykonanie umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, co stanowi kwotę
…………………………
zł
(słownie:
…………………………………..)
w
formie
………………………………………………….
Wykonawca zobowiązuje się wnieść i utrzymywać zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w jednej lub kilku formach wyszczególnionych w art. 148 ust. 1
ustawy PZP. Wniesienie zabezpieczenia lub zmiana wniesionego zabezpieczenia
na zabezpieczenie w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy PZP nie jest
dopuszczalne pod żadnym warunkiem.
Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie obowiązywania umowy jest dopuszczalna
pod warunkiem, iż zachowana zostanie ciągłość zabezpieczenia, nie zostanie
zmniejszona wysokość zabezpieczenia, a nowa forma zabezpieczenia będzie jedną
z form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy PZP.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mieć charakter
abstrakcyjny, to jest zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo
do wypłacenia Zamawiającemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty objętej
żądaniem wypłaty, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wskazujące
na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy lub roszczeń z rękojmi za wady
przedmiotu umowy. Przedstawiona przez Wykonawcę gwarancja bankowa
lub ubezpieczeniowa nie może w szczególności zawierać żadnych postanowień,

5.

6.

7.

8.

1.
2.
3.

na mocy których Gwarant byłby uprawniony do merytorycznego badania
zasadności żądania wypłaty.
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa złożona tytułem zabezpieczenia
należytego wykonania umowy będzie zobowiązywała Gwaranta do wypłaty
do 100% wartości zabezpieczenia, o której mowa ust. 1 niniejszego paragrafu przez
okres realizacji przedmiotu umowy powiększony o 30 dni oraz do wypłaty do 30 %
wartości zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w okresie
obowiązywania rękojmi za wady przedmiotu umowy powiększony o 15 dni.
Dostarczona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa złożona
tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi nadto zawierać
klauzule o:
a) zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek
modyfikacja umowy lub zakresu prac, które mają zostać wykonane zgodnie
z umową, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących umowę, jakie mogą
zostać sporządzone między Zamawiającym (Beneficjentem), a Wykonawcą,
nie zwalniała Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej
z gwarancji,
b) rezygnacji Gwaranta z konieczności zawiadamiania o zmianie, uzupełnieniu
lub modyfikacji, o których mowa powyżej oraz uzyskiwania na nie zgody
Gwaranta,
c) o treści: „Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie
z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego
właściwego dla siedziby Zamawiającego.”
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione na okres realizacji robót w terminie
30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu przekazania statku
po zakończeniu remontu. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione tytułem
zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy nie później
niż w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
Za wyjątkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, każde zabezpieczenie
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zatwierdzenie zabezpieczenia będzie
odbywało się w ten sposób, iż Wykonawca przedstawia Zamawiającemu projekt
zabezpieczenia w wersji elektronicznej umożliwiającej edytowanie, a Zamawiający
w terminie maksymalnie 7 dni wniesie uwagi do tegoż projektu zabezpieczenia
lub dokona jego akceptacji, a następnie prześle uwagi lub akceptację w wersji
elektronicznej do Wykonawcy. W razie potrzeby, powyższą procedurę powtarza się.
§11.
Podwykonawcy
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne.
Wykonawca wskazał w Ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, oraz firmy podwykonawców, tj. ….. (odpowiednio
do treści oferty)

4.

Wykonawca może zmienić podwykonawcę. Jeżeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się,
na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,
że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia
je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
§12
Postanowienia końcowe
1.
2.

3.
4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Pzp.
Wszystkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez Strony w pierwszej kolejności w drodze negocjacji. W przypadku
nie osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji, wszelkie spory rozstrzygane
będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
Integralną częścią umowy są jej załączniki.

WYKONAWCA

Załączniki:
1) Specyfikacja Remontowa
2) Oferta Wykonawcy
3) Kosztorys

ZAMAWIAJĄCY

