Załącznik nr 3 do SIWZ
Aktualna treść z dnia 08.07.2020 roku
UMOWA Nr … /2020
zawarta w dniu ………….. 2020 r., w Słupsku pomiędzy:
Skarbem Państwa - Głównym Inspektoratem Rybołówstwa Morskiego z siedzibą
w Słupsku (76-200) przy ul. Jana Pawła II 1, NIP: 839-26-59-122, zwanym dalej
w umowie „Zamawiającym lub Stroną”, którego reprezentuje:
Dyrektor Generalny m………………………………………………………………………….………………;
a
……………………………………………………………………………………………..…
zwanym dalej „Wykonawcą lub Stroną”, którego reprezentuje:
……………………………………………………………………………………………......
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wartość zamówienia określonego
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2019r., poz. 1843 ze zm. ), została zawarta umowa, zwana dalej
w
skrócie „Umową” o następującej treści :
§1
Użyte w Umowie pojęcia mają następujące znaczenie:
1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Inżynier Kontraktu - przedstawiciel Zamawiającego pełniący funkcję Inżyniera Kontraktu,
uprawniony przez Zamawiającego do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad
zaprojektowaniem, budową i dostawą statku oraz realizacją umowy;
SIWZ
–
Specyfikacja
Istotnych
Warunków
Zamówienia
w
postępowaniu
o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 139 000 euro, zgodnie
z postanowieniami art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na „ Zaprojektowanie, wykonanie (budowa i montaż) oraz
dostawa dwóch fabrycznie nowych (bez cech używalności) statków o długości do 26 metrów
wraz z kompletnym i niezbędnym wyposażeniem z punktu widzenia celu
i
przeznaczenia przedmiotu zamówienia”;
Oferta – oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
o którym mowa w pkt 2;
Etap – okres realizacji omowy Umowy określony w § 3 Umowy;
OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany także zamiennie i równoważnie Opisem Statku
stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ;
Miesiąc – oznacza termin liczony zgodnie z art. 112 Kodeksu cywilnego;
Dni – należy przez to rozumieć dni kalendarzowe liczone zgodnie z art. 111 Kodeksu Cywilnego;
Towarzystwo Klasyfikacyjne – Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
lub inny podmiot uznany, wskazany w pkt. 12 i działający, zgodnie z przepisami wskazanymi w
pkt.1.4 OPZ ;
Przedmiot Umowy – ogół wszystkich czynności do których zobowiązany jest Wykonawca na
podstawie Umowy;
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10)

11)

12)

13)
14)

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Budowa zamiennie i równoważnie zwana wykonaniem - budowa statku obejmuje wszelkie
czynności związane z budową statku, w tym budowę oraz prace montażowe poszczególnych
elementów konstrukcyjnych i urządzeń statku stanowiącego przedmiot zamówienia;
Protokoły odbiorów – dokumenty zaświadczające dokonanie odbiorów częściowych
i końcowych, zamieszczone w Książce odbiorów prowadzonej przez Zamawiającego za pomocą
Inżyniera Kontraktu;
''Klasyfikator'' – Uznane Towarzystwo Klasyfikacyjne będące członkiem International
Association of Classification Societies (IACS) (w języku polskim Międzynarodowe
Stowarzyszenie Towarzystw Klasyfikacyjnych);
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych w skrócie uPZP - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843 );
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018r., poz.
1025 z późn. zm.).
§2
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie, budowę oraz
dostawę dwóch fabrycznie nowych (bez cech używalności) statków inspekcyjno-kontrolnych o
długości do 26 metrów (słownie: dwudziestu sześciu) wraz z kompletnym i niezbędnym
wyposażeniem z punktu widzenia celu i przeznaczenia przedmiotu zamówienia z należytą
starannością zgodnie z obowiązującymi polskimi i międzynarodowymi normami i przepisami
prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji prac.
Określony w ust. 1 Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Ofertą Wykonawcy, OPZ
oraz SIWZ. OPZ jako załącznik do umowy określa szczegółowy zakres wykonania przedmiotu
umowy.
Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia zobowiązuje się zaprojektować,
wybudować oraz dostarczyć dwa jednakowe (bliźniacze) statki inspekcyjno-kontrolne,
fabrycznie nowe (bez cech używalności) o parametrach i wyposażeniu wskazanych w OPZ, w
pełni sprawne i gotowe do użytkowania, po próbach morskich, kompletnie wyposażone w sprzęt
na stałe zamontowany oraz ruchomy, części zamienne wymagane obowiązującymi przepisami i
zgodnie z wymogami producentów urządzeń.
Statek jak i jego wyposażenie nie mogą mieć parametrów gorszych niż wskazane w OPZ.
Wraz ze
statkami Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w formie uzgodnionej
i zatwierdzonej przez Inżyniera Kontraktu, 3 (słownie: trzy) komplety dokumentacji zdawczej
i techniczno- ruchowej oraz instrukcji obsługi statków i urządzeń́ w języku polskim dla każdej z
jednostek odrębnie (tzn. z osobna).
Nadto Wykonawca wraz ze statkami przekaże Zamawiającemu dla każdego ze statków odrębnie
(z osobna) następujące dokumenty:
1) świadectwo klasy uznanego Towarzystwa Klasyfikacyjnego,
2) wymaganą przez Towarzystwo Klasyfikacyjne dokumentację techniczno – ruchową
poszczególnych maszyn i urządzeń́ jednostek,
3) wymagane przez Towarzystwo Klasyfikacyjne plany poszczególnych instalacji,
4) kartę̨ bezpieczeństwa wydaną przez Polską Administrację Morską,
5) świadectwo sanitarne oraz wymagane dokumenty niezbędne do jego uzyskania,
6) świadectwo pomiarowe,
7) świadectwa i certyfikaty wszystkich urządzeń́ oraz materiałów statku,
8) inne dokumenty, świadectwa i certyfikaty niezbędne do zarejestrowania statków pod polską
banderą.
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7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Przedmiot Zamówienia obejmuje rozruch techniczny/technologiczny statków, konfigurację
wyposażenia oraz pozostałe czynności niezbędne do uruchomienia i eksploatacji statków.
Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić́ załogę̨ statku w sposób zaakceptowany przez
Inżyniera Kontraktu. Strony ustalają̨, iż szkolenie może zostać przeprowadzone przy okazji
prowadzenia prób morskich. Koszty pobytu, zamieszkania i wyżywienia załogi statku oraz
przedstawicieli zamawiającego w czasie szkoleń pokrywa w całości Wykonawca. Szkolenie
powinno zapewnić kompletne przeszkolenie załóg Zamawiającego do samodzielnego
użytkowania statków. Szkolenie i próby statku muszą się odbyć przy udziale Inżyniera Kontraktu.
Postanowienia ust. 15 i ust. 16 stosuje się.
Zamawiający na Inżyniera Kontraktu powołuje:
…………………………………………………………………………….……………..
Inżynier Kontraktu będzie pełnił funkcję nadzoru nad zaprojektowaniem, budową statku oraz
realizacją Umowy w pełnym zakresie.
Wykonawca przed rozpoczęciem pierwszej czynności związanej z realizacją umowy lub etapu
jest zobowiązany o tym fakcie pisemnie lub formie elektronicznej zawiadomić Inżyniera
Kontraktu. Postanowienia zdania pierwszego stosuje się do każdej kolejnej czynności lub etapu,
aż do odbioru przedmiotu umowy.
Wykonawca każdą czynność związaną z realizacją umowy, w tym koncepcję projektu, projekt
statku, każdy etap budowy - jest zobowiązany uzgodnić przed jej wykonaniem pod rygorem
odmowy przyjęcia tej czynności.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji dotyczącej budowy statku, której
zakres, formę, sposób prowadzenia uzgodni z Inżynierem Kontraktu.
Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Inżynierowi Kontraktu bezpośrednie i całościowe
pełnienie nadzoru i wzięcie udziału w każdej czynności związanej z wykonaniem Przedmiotu
Umowy. Wykonawca jest zobowiązany, na każde wezwanie Inżyniera Kontraktu udzielać mu
wyczerpujących wyjaśnień dotyczących wykonywania Umowy, w tym w razie konieczności
przedstawiać odpowiednie dokumenty i dowody. Naruszenie obowiązku, o który mowa w
niniejszym ustępie stanowi rażąco nienależyte wykonywanie Umowy.
Wszystkie osoby uczestniczące w wykonywaniu Umowy, powinny posiadać znajomość języka
polskiego na poziomie odpowiednim do swobodnego komunikowania się, w tym w zakresie
specjalistycznej terminologii związanej z wykonaniem Umowy, zarówno w mowie jak i w piśmie.
W wypadku, gdy osoby o których mowa w zdaniu pierwszym nie posiadają znajomości języka
polskiego na wymaganym poziomie, Wykonawca zatrudni na swój koszt tłumaczy,
zapewniających komunikację z osobami skierowanymi do wykonania zamówienia przez cały
okres wykonywania Umowy i w pełnym zakresie.
Wszystkie dokumenty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy muszą być sporządzone
w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza. Naruszenie obowiązków,
o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi rażąco nienależyte wykonanie Umowy.
Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 16 uprawnia Zamawiającego do zlecenia
wykonania zastępczego w zakresie zapewnienia osoby tłumacza lub przeprowadzenia
tłumaczenia dokumentów przez tłumacza na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Koszty związane z pobytem i udziałem przedstawicieli Zamawiającego (co najmniej pięciu)
i personelu Inżyniera Kontraktu (dodatkowo) w miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy przez
cały okres realizacji umowy, w całości pokrywa Wykonawca zgodnie z zapisami ustępów
następnych.
Wykonawca zabezpieczy na własny koszt w każdorazowym miejscu realizacji Przedmiotu
Umowy dla personelu Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego wg listy personelu przekazanej przez
Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy
i
przez cały czas obowiązywania Umowy:
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20.

21.

22.

1) pomieszczenia biurowe należycie wyposażone (krzesła, szafy, dostęp do Internetu
i telefonu, możliwość podłączenia urządzeń biurowych), których utrzymanie i porządek
zapewniał będzie Wykonawca;
2) pomieszczenia sanitarne wraz z prysznicem, których utrzymanie i porządek zapewniał będzie
Wykonawca,
Rozmiary i wyposażenie pomieszczeń, o których mowa w ust. 19 dostosowane będą do potrzeb
personelu Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego, aby zapewnić temu personelowi należyte
warunki pracy i funkcjonowania.
W wypadku, gdy przedmiot umowy będzie realizowany w odległości większej niż 100 km od
siedziby Inżyniera Kontraktu m. Gdynia (Polska), Wykonawca zapewni osobom, o których mowa
w ust. 18 i n. zakwaterowanie w standardzie co najmniej 3 (słownie: trzy) gwiazdkowym, w
pokojach z indywidualnymi łazienkami.
Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ustępach poprzedzających
uprawnia Zamawiającego do zlecenia wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Zamawiającego.
Niezależnie od tego, niewykonanie obowiązków, o których mowa w zdaniu pierwszym stanowi
rażąco nienależyte wykonanie Umowy.
§3

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Umowa realizowana będzie w dwóch etapach w następujących terminach:
1) Etap I – związany z pracami projektowymi i wykonaniem projektu statku – w terminie
4 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy;
2) Etap II – związany z budową i dostawą statków – do dnia 31.12.2022 r.
Etap I zakończy się wraz z odbiorem dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, która
została uprzednio zatwierdzona przez Inżyniera Kontraktu oraz Towarzystwo Klasyfikacyjne.
Zakres dokumentacji projektowej podlegającej zatwierdzeniu dla potwierdzenia realizacji Etapu
I, zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 14 dni o daty podpisania umowy.
Etap II zakończy się wraz z przeprowadzeniem odbioru końcowego statków, co zostanie
poprzedzone przeprowadzeniem prób opisanych w Umowie, szkoleniem załogi statków,
nadaniem klasy przez Towarzystwo Klasyfikacyjne i przekazaniem dokumentów, o których
mowa w § 2 Umowy.
Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych czynności w ramach etapów Kontraktu określa
Harmonogram Prac złożony przez Wykonawcę̨ w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy
i zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu w terminie 7 dni od daty jego przedstawienia. Formę̨
Harmonogramu Prac ustali i przekaże Wykonawcy Inżynier Kontraktu w terminie 7 dni od dnia
podpisania Umowy. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić́ w Harmonogramie robót
wszystkie uwagi Inżyniera Kontraktu złożone w procedurze zatwierdzenia. Ewentualna
aktualizacja Harmonogramu Robót nastąpi w trybie wskazanym w niniejszym ustępie.
W Harmonogramie należy określić między innymi w ramach Etapu II – co najmniej części
realizacji umowy, o których mowa w § 8 ust. 4 umowy .
Wykonawca zobowiązany jest składać Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia miesięczne
Raporty z wykonania Harmonogramu ukazujące zakres wykonanych prac. Wzór Raportu oraz
dokładne terminy przekazywania Raportu określi Inżynier Kontraktu.
Niezatwierdzenie Raportu przez Inżyniera Kontraktu równoznaczne będzie z rażąco
nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę.
§4

1.

Wykonawca zobowiązany jest do:
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wykonania i przekazania Zamawiającemu projektów statków, uwzględniających wymagania
wskazane w OPZ,
2) wykonania i przekazania Zamawiającemu statków wykonanych zgodnie z OPZ oraz
Umową, zasadami wiedzy technicznej i do usunięcia wszystkich wad statków w ramach
udzielonej gwarancji i rękojmi,
3) zgłaszania faksem lub mailem do Inżyniera Kontraktu informacji o wykonaniu istotnych
prac i czynności wymagających uzgodnienia z Inżynierem Kontraktu na trzy dni przed ich
dokonaniem,
4) pisemnego zawiadamiania Inżyniera Kontraktu o każdym przypadku wstrzymania realizacji
Umowy najpóźniej w dniu wstrzymania,
5) wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami i przepisami Towarzystwa
Klasyfikacyjnego, w tym zwłaszcza w zakresie parametrów i wyposażenia statków, oraz pod
nadzorem tego Towarzystwa,
6) użycia materiałów i wyposażenia do wykonania Przedmiotu Umowy, które są fabrycznie
nowe (bez cech używalności) i należycie dobrane i skonfigurowane (tzn. dostosowane do
zastosowania na statkach inspekcyjnych o zakresie żeglugi bałtyckiej lub wyższej) oraz
posiadają certyfikaty Towarzystwa Klasyfikacyjnego w zakresie wymaganym przez
Towarzystwo Klasyfikacyjne oraz właściwy Urząd Morski,
7) dostarczenia dokumentów klasyfikacyjnych wydanych przez Towarzystwo Klasyfikacyjne
oraz dokumentów wydanych przez Urząd Morski po wykonaniu prób,
8) dostawy statków na własny koszt i ryzyko do portu w Ustce, albo w przypadku zamknięcia
ww. portu według wyboru Zamawiającego do portu Kołobrzeg lub Darłowo,
9) wykonania dwóch modeli statków dla każdego ze statków w skali 1:60 w sposób uzgodniony
i zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu,
10) przeszkolenia personelu Zamawiającego zgodnie z § 2 w zakresie obsługi statków przed datą
odbioru końcowego,
11) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za właściwą̨ realizację przedmiotu zamówienia,
zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za stosowane metody organizacyjnotechniczne; odpowiedzialności powyższej nie wyłącza, ani nie ogranicza wykonanie części
zamówienia przez Podwykonawców;
12) przedstawienia, nie później niż̇ w terminie przekazania dokumentacji projektowej
uzgodnionego i zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu wykazu wraz z opisem
kluczowych materiałów, urządzeń́ oraz wyposażenia statków (jednostek),
13) realizacji Przedmiotu umowy przez osoby wskazane w § 5 jako Personel Kluczowy;
14) uczestnictwa w naradach organizowanych przez Inżyniera Kontraktu z których sporządzane
będą pisemne protokoły,
15) wstrzymania wykonywania Przedmiotu umowy na polecenie Inżyniera Kontraktu
w wypadku stwierdzenia, że Przedmiot Umowy wykonywany jest wadliwie,
16) stosowania się do poleceń Inżyniera Kontraktu dotyczących sposobu wykonywania
Przedmiotu Umowy, w tym do poleceń ponownego wykonania określonych prac lub
wykonania poprawek tych prac wobec stwierdzenia ich nieprawidłowości przez Inżyniera
Kontraktu,
Niedopełnienie któregokolwiek z obowiązków wskazanych w ust. 1 stanowi rażąco nienależyte
wykonanie Umowy.
Wymagania dotyczące zatrudnienia pracowników na umowę o pracę:
1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę
osób wykonujących czynności związane z pracami i czynnościami montażowymi
elementów i urządzeń przy budowie statku przez osoby fizyczne wykonujące te prace, o
ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie
1)

2.
3.
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stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na
rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.
2) W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności w trakcie
realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, daty zawarcia umów z tymi osobami, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz zakres obowiązków pracownika, a także podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów z zastrzeżeniem zdania następnego - powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników(tj. w
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji, informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do
zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną na zasadach wskazanych w lit. b).
4)
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1) czynności
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt 8 . Niezłożenie przez Wykonawcę
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
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5)

6)

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub do innego odpowiedniego organu danego
państwa w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
powyższych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
przez cały okres realizacji umowy, wszystkich osób wykonujących prace, o których mowa
w pkt. 1) oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego
obowiązku.
§5

1.

2.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy przez Personel Kluczowy,
w poniższym składzie.
1)
p. ……. – pełniącego/cą funkcję Kierownika Budowy Statku (zgodnie z warunkami
określonymi w pkt. 7.2.3.2. b SIWZ),
2)
p …… – pełniącego/cą funkcję Projektanta Budowy Statku (zgodnie z warunkami
określonymi w pkt. 7.2.3.2. a SIWZ),
3)
p. …… –pełniącego/cą funkcję Głównego Koordynatora Budowy Statku (nie
określono wymagań w SIWZ) ,
Osoby zaangażowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy, w tym zwłaszcza
Personel Kluczowy posiadać będą wymagane przez obowiązujące przepisy uprawnienia,
kwalifikacje oraz doświadczenie potrzebne do wykonywania obowiązków im powierzonych w
ramach realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy i SIWZ. Naruszenie
wymagań, o których mowa w zdaniu pierwszym stanowi rażąco nienależyte wykonanie Umowy.
Zmiana Personelu Kluczowego możliwa jest na zasadach określonych w § 15 umowy.
§6

1.

Z chwilą faktycznego wydania Zamawiającemu poszczególnych części Przedmiotu Umowy,
Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1231 z późń. zm.), wytworzonych w trakcie realizacji Umowy, w szczególności raportów,
rysunków, specyfikacji technicznych, planów, projektów, ekspertyz, obliczeń, materiałów
redakcyjnych, zdjęć oraz materiałów filmowych, w ramach przysługującego Wykonawcy
wynagrodzenia, o którym mowa w § ust. 1 Umowy, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3.
2. Z chwilą nabycia autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność
wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwór.
3. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe w zakresie następujących pól eksploatacji:
1) wykorzystanie utworów na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych
z realizacją Projektu oraz innych zadań realizowanych przez Zamawiającego;
2) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości na dowolnych nośnikach;
3) utrwalanie i wprowadzanie do pamięci komputera;
4) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworów;
5) wypożyczanie, najem lub wymiana egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono dany
utwór;
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6)
7)
8)
9)
10)
11)

4.
5.
6.

7.
8.

wprowadzanie do obrotu;
wykorzystanie w utworach multimedialnych;
wprowadzanie zmian;
udostępnianie do percepcji innym podmiotom;
tłumaczenie oraz sporządzanie wersji obcojęzycznych;
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez niego wybranym;
12) rozpowszechnianie w inny sposób, w tym ekspozycja, opracowania, modyfikacje
i poprawki.
Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian, modyfikacji i poprawek utworów
samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby przez niego wskazane.
Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań
utworów i ich zmian oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z tymi zmianami.
Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji wymienionych w ust. 3, może
następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych
podmiotów oraz po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub modyfikacji.
Nabycie autorskich praw majątkowych oraz autorskich praw zależnych następuje bez ograniczeń
terytorialnych lub czasowych.
Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych
roszczeń osób trzecich powstałych wskutek niezgodności oświadczeń zawartych w niniejszym
paragrafie ze stanem rzeczywistym. W przypadku zaspokojenia takiego roszczenia przez
Zamawiającego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu kwotę pokrytych roszczeń, w tym koszty
obsługi prawnej i postępowania sądowego, ugodowego lub innego.
§7

Zakres i sposób odbiorów Etapów umowy oraz ich części odbywać się będzie zgodnie
z warunkami umowy, obowiązującymi przepisami oraz OPZ.
2.
Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:
1)
odbiór częściowy celem częściowego rozliczenia wykonanych robót z Etapu oraz części
wskazanych w § 8 ust. 4 umowy:
a) dokonuje się po zakończeniu prac i czynności danego Etapu lub części, zgodnie
z harmonogramem;
b) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu oraz w obecności Wykonawcy.
2) odbiór końcowy dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich prac, czynności
i rozruchów składających się na przedmiot umowy na podstawie zgłoszenia Wykonawcy
potwierdzonych przez Zamawiającego, jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy;
3) Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego po upływie okresu rękojmi za wady
przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, w formie protokołu ostatecznego
odbioru, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości.
3.
Do odbiorów stosuje się OPZ (Opisu Statku) , w szczególności zapisy pkt. 1.6 – 1.8.
4.
Przedmiot Umowy, celem weryfikacji prawidłowości wykonania oraz zgodności z OPZ,
w trakcie odbioru końcowego - przejdzie odpowiednie Próby morskie.
5.
Szczegółowy zakres Prób zostanie ustalony przez Wykonawcę przy akceptacji Inżyniera
Kontraktu. Wykonanie Prób zostanie zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu oraz Towarzystwo
Klasyfikacyjne.
1.

Strona 8 z 23

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.

1.

2.

Terminy Prób zostaną uzgodnione z Inżynierem Kontraktu, który w wypadku sporu w zakresie
terminu ma zdanie decydujące. Terminy muszą zostać ustalone najpóźniej na 14 dni przed
przeprowadzeniem Prób.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zawiadomienia wszystkich podmiotów, które muszą być
obecne podczas przeprowadzania prób.
Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem prób obciążają Wykonawcę, w tym także koszty
związane z transportem oraz zamieszkaniem i wyżywieniem osób uczestniczących
w
Próbach.
Próby będą przeprowadzane w obecności Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego (jeśli wyrazi taką
wolę) i Wykonawcy, w tym obligatoryjnie przy udziale Projektanta Budowy Statku
i
Kierownika Budowu Statku oraz Towarzystwa Klasyfikacyjnego.
Jeśli w czasie Prób wyjdą na jaw nieprawidłowości w wykonaniu statków lub niezgodność
z OPZ lub projektem, Inżynier Kontraktu wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na
(usunięcie) naprawę tych nieprawidłowości lub niezgodności oraz przeprowadzenie ponownych
Prób.
Z wykonania prób zostaną sporządzone dodatkowe odpowiednie protokoły.
Próby zostaną przeprowadzone w miejscu budowy statków.
Strony postanawiają, że z przeprowadzanych czynności odbiorowych każdorazowo spisywane
będą protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku prowadzonych odbiorów, jak
również terminy wyznaczone Wykonawcy przez Zamawiającego na usunięcie ujawnionych wad,
których usunięcie przez Wykonawcę także będzie potwierdzone protokolarnie. Wszystkie ww.
protokoły stanowić będą załączniki do protokołu odbioru końcowego robót.
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone przez Zamawiającego wady
istotne, to Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru końcowego statku do czasu
usunięcia wad w wyznaczonym terminie, jednakże nie dłuższym niż 21 dni. Postanowienia zdania
pierwszego stosuje się odpowiednio do pozostałych odbiorów, o których mowa w ust. 2.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do
żądania wyznaczenia kolejnego terminu odbioru.
Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki nieistotne, strony wyznaczą termin do
ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
Wszystkie czynności związane z odbiorem robót, o których mowa w ust. 2, wymagają formy
pisemnej – protokołu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności. Protokoły odbioru
podpisywane będą przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
Datą wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania końcowego protokołu odbioru
przedmiotu umowy.
§8
Za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe
w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości:
netto: …………………… zł + podatek VAT ( 23 %),
brutto: ………………………………….. zł
(słownie brutto……………………………………………………………………….), zgodnie ze
złożoną ofertą na etapie postępowania, o którym mowa w § 1 ust. 2.
Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w ust. 1 oświadcza, że na etapie
przygotowania oferty oraz podpisania umowy zapoznał się z SIWZ oraz OPZ oraz uzyskał
wszelkie informacje związane z wykonaniem Przedmiotu umowy. Wynagrodzenie wyczerpuje
wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją umowy.
Wykonawcy nie przysługuje zwrot przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów,
opłat, podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy.
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Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w określonych transzach zgodnie
z poniższymi zasadami:
1) wynagrodzenie za wykonanie Etapu I - 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1;
2) wynagrodzenie za wykonanie Etapu II - 95 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 płatne
zgodnie z ust. 4 .
4.
Wynagrodzenie za wykonanie Etapu II płatne będzie w następujących częściach:
1) po wykonaniu i odbiorze częściowym kadłuba pierwszego statku – 15 % wynagrodzenia, o
którym mowa w ust. 1;
2) po wykonaniu i odbiorze częściowym kadłuba drugiego statku – 15 % wynagrodzenia,
o którym mowa w ust. 1;
3) po wyposażeniu pierwszego statku w napęd i odbiorze częściowym – 15 % wynagrodzenia,
o którym mowa w ust. 1;
4) po wyposażeniu drugiego statku w napęd i odbiorze częściowym – 15 % wynagrodzenia, o
którym mowa w ust. 1;
5) po zakończeniu Etapu II, w rozumieniu § 3 ust. 3 Umowy – 35 % wynagrodzenia,
o
którym mowa w ust. 1.
5.
Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni, zgodnie z przesyłanymi przez Wykonawcę
fakturami VAT, zatwierdzonymi przez Inżyniera Kontraktu. Podstawą do wystawienia faktur
VAT będą odpowiednie protokoły odbioru oraz Raporty, o których mowa w § 3 Umowy.
6.
Wykonawca wystawi fakturę na: Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku,
76-200 Słupsk, ul. Jana Pawła II nr 1, NIP 839-26-59-122.
W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony będzie od daty otrzymania
faktury korygującej.
7. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami prawa
bieg terminu płatności rozpoczyna się po wyjaśnieniu nieprawidłowości, w szczególności
uzupełnieniu brakujących dokumentów oraz otrzymaniu faktury korygującej VAT (o ile
niezgodność dotyczyła treści faktury).
8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie
stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106), chyba że strony
w formie pisemnego aneksu postanowią inaczej, jeżeli przepisy krajowe miejsca siedziby
Wykonawcy uniemożliwiają realizację tego obowiązku, a przepisy polskie dopuszczają inny
sposób rozliczeń. Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się do dalszych postanowień
niniejszego paragrafu w zakresie dotyczącym rozliczeń.
9. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym
o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst
jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U.
z 2020 r. poz. 106).
10. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz.
2191, dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura
elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto
faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy.
11. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca jest
obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania.
3.
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12. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy,
o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi
zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy.
13. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę
wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których
mowa w ust. powyżej, do konta Zamawiającego, w sposób umożliwiający Zamawiającemu
zapoznanie się z jej treścią.
14. Strony przewidują zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów
wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj.
zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykony przez Wykonawcę zamówienia.
15. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian,
o których mowa w ust. 14 z zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia określonego w ust. 14 lit.
b) , c) i d) może być dokonana nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
lub dokonania ostatniej zmiany.
16. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 14 lit. a) Wykonawca składa pisemny
wniosek o zmianę niniejszej umowy o zamówienie publiczne w zakresie zapłaty wynagrodzenia
za niewykonaną cześć przedmiotu umowy po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę
podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, z
zastrzeżeniem że stawka netto nie ulega zmianie, a stawka brutto wg zmienionej stawki VAT.
17. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 14 lit. b) Wykonawca składa pisemny
wniosek o zmianę niniejszej umowy o zamówienie publiczne w zakresie zapłaty wynagrodzenia
za niewykonaną cześć przedmiotu umowy po wejściu po wejściu w życie przepisów
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenia kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać adekwatny
związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem
zmiany na minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmować te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi
w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty
wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w
celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia o pracę.
18. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 14 lit. c) Wykonawca składa pisemny
wniosek o zmianę niniejszej umowy o zamówienie publiczne w zakresie zapłaty wynagrodzenia
za niewykonaną cześć przedmiotu umowy po wejściu zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz dokładne wyliczenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,
w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać adekwatny związek pomiędzy
wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad,
o których mowa w ust. 14 lit. c), na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować
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20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi
w związku ze zmianami zasad, o których mowa w ust. 14 lit. c).
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 14 lit. d) Wykonawca składa pisemny
wniosek o zmianę niniejszej umowy o zamówienie publiczne w zakresie zapłaty wynagrodzenia
za niewykonaną cześć przedmiotu po wejściu zmian dotyczących zasad gromadzenia
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
adekwatny związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego
a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 18 lit. d), na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek
powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca
obowiązkowo ponosi w związku ze zmianami zasad o których mowa w ust. 14 lit. d).
Wprowadzenie zmian w wysokości wynagrodzenia wymaga udokumentowanego wniosku
i oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian.
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca
będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia
wynagrodzenia umownego a wpływem określonych w ustępach poprzedzających zmian na
kalkulację ceny ofertowej wg kosztorysu inwestorskiego. Wniosek powinien obejmować jedynie
te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z
ww. zmianami.
Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 14 na koszty wykonania
zamówienia należy od Wykonawcy.
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę realizacji części umowy Podwykonawcom warunkiem
zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane prace, usługi lub dostawy
jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji umowy.
Do faktury wystawianej przez Wykonawcę muszą być dołączone oryginalne oświadczenia
Podwykonawców, że ich należności wymagalne od Wykonawcy zostały w całości zapłacone.
W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający ma prawo odjąć nieuregulowaną kwotę z
należności wynikającej z faktury i dokonać jej uiszczenia dopiero po uzupełnieniu brakujących
oświadczeń.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje się
wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających
z
nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy budowy statku, dostawy lub usługi, przy
czym termin na dostarczenie faktury nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia odbioru prac.
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace przy budowie statku, lub który zawarł
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 26 dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace
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29.

30.
1)
2)

3)
31.

32.

przy budowie statku, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 26. Termin zgłaszania uwag – 7 dni licząc
od dnia doręczenia informacji.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 29, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o których mowa w ust. 26, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Postanowienia ust. 22-31 stosuje się do umów na podwykonawstwo prac i czynności budowy
statku bez względu na wartość oraz w zakresie dostaw lub usług o wartości przekraczającej 50 000
złotych brutto.
§9

1.
2.

3.
4.
5.

Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, na zasadach opisanych
w pkt. 21 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej również "gwarancją wykonania",
zostanie wniesione przez Wykonawcę w formie: .............................................. w wysokości 10 %
łącznej ceny ofertowej.
Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, w
tym rękojmi za wady kwotę wynosząca 30% wysokości zabezpieczenia.
Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 4 zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
§ 10

1.

Zamawiający zobowiązuje się̨ do wykonania wszystkich wymaganych przepisami prawa
czynności związanych z realizacją Umowy, a w szczególności do:
1) zapewnienia nadzoru przez Inżyniera Kontraktu i jego personel,
2) dokonywania odbiorów przedmiotu Umowy,
3) zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w Umowie,
4) przekazania Wykonawcy na jego wniosek wszelkich niezbędnych upoważnień́ do
reprezentowania go w sprawie uzyskania wymaganych prawem decyzji oraz zgłoszeń́ ,
5) udzielania Wykonawcy koniecznych wyjaśnień́ w zakresie OPZ.
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§ 11
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

Na wykonany cały przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi według
przepisów art. 556 – 5764 w zw. z 638 kodeksu cywilnego.
Rękojmia obejmie cały przedmiot umowy, w tym wykonanie dokumentacji projektowej oraz
budowę statku.
Rękojmia obejmuje statek, wraz z instalacją, osprzętem i urządzeniami stałymi i ruchomymi
(wyposażenia) .
Rękojmia przedmiotu umowy obejmuje okres ………. miesięcy.
Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego i przekazania przedmiotu
umowy do użytkowania. Termin odbioru końcowego uważa się za datę odbioru przedmiotu
umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt, ujawnionych przy odbiorze lub w
okresie rękojmi, wad odnoszących się do przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 12 ust.
8 umowy, chyba że OPZ określa inny termin.
W przypadku jeśli Wykonawca będzie w zwłoce w załatwieniu zgłoszonej reklamacji, zgodnie z
wcześniej ustalonymi terminami, Zamawiający będzie miał prawo dokonać naprawy na koszt i
ryzyko Wykonawcy, zatrudniając własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej, bez
utraty praw wynikających z rękojmi, jednakże po uprzednim wezwaniu pisemnym i nie podjęciu
przez Wykonawcę napraw w wyznaczonym terminie. W przypadku rozbieżnej oceny przyczyn
wad i usterek, Strony przyjmą orzeczenie biegłego powołanego przez Zamawiającego. Koszty
napraw pokrywa Wykonawca. W przypadku niezapłacenia, Zamawiający pokryje koszty napraw
wynikłych w okresie rękojmi z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w
przypadku wyczerpania tej kwoty Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kwoty niezbędnej do
pełnego pokrycia kosztów wykonania zastępczego.
Do zgłoszenia wady stosuje się § 12 ust. 7 umowy.
Zamawiającemu służy swobodne prawo wyboru podstawy roszczeń z tytułu rękojmi lub
gwarancji.
W zakresie nieuregulowanym do rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
W zakresie serwisu statków stosuje się zapisy OPZ (opis statków)
§ 12

1.

2.

Niezależnie od udzielonej rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały
przedmiot umowy. Gwarancja określona w niniejszym paragrafie jest niezależna od obowiązków
gwarancyjnych producenta: urządzeń, części i podzespołów statków. W razie sprzeczności
uprawnień gwarancyjnych stosuje się gwarancję określoną w niniejszym paragrafie z
zastrzeżeniem, że obowiązuje dłuższy okres objęty ochroną gwarancyjną (dłuższy okres
gwarancji).
Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady całego przedmiotu umowy określonego
w § 1 umowy, w tym wady dokumentacji projektowej oraz wady wykonanych prac i czynności,
które określa ta dokumentacja projektowa, a także wady zamontowanych urządzeń i osprzętu
statku. Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, chyba że
użytkowanie było wykonywane w sposób zgodny z instrukcjami dotyczącymi użytkowania
przedmiotu umowy, w przypadku ich braku w sposób wynikający z doświadczenia życiowego.
Domniemywa się, że wada powstała z przyczyny tkwiącej w wykonanym przedmiocie umowy,
a ciężar udowodnienia faktu, że wada wystąpiła z przyczyn obciążających Zamawiającego lub
osobę trzecią spoczywa na Wykonawcy.
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4.

5.
6.
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8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.

Umowa niezależnie od innych dokumentów w zakresie udzielonej gwarancji stanowi dokument
gwarancyjny w rozumieniu art. 577, art. 577 1 oraz art. 577 2 Kodeksu Cywilnego.
Gwarancja obejmuje okres ………. miesięcy, a na powłokę malarską części podwodnej kadłuba
gwarancja obejmuje okres pięciu lat eksploatacji (60 miesięcy). Wskazany okres jest okresem
niezależnym od okresu wskazanego w OPZ (opisie statku), w tym znaczeniu, że Wykonawcę
obowiązuje okres z umowy, chyba że okres w OPZ jest dłuższy, wtedy stosuje się okres dłuższy.
Okres gwarancji określony w ust. 4 ulega każdorazowo przedłużeniu o czas wystąpienia
i usunięcia wady lub usterki , tzn. o czas liczony od dnia zgłoszenia wady do dnia usunięcia wady.
Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu
gwarancji, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem.
Zgłoszenie wady winno nastąpić pisemnie w terminie 30 dni od jej wystąpienia. Dopuszcza się
zgłoszenie wady po upływie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, jeżeli upływ tego terminu
nie wpływa ujemnie na skutki wynikłe z tej wady. Zgłoszenia wad i usterek będą dokonywane
przez Zamawiającego, faksem na nr ………………….. lub drogą elektroniczną na adres e- mail
…………… Potwierdzenie prawidłowości transmisji faksu lub wysłania wiadomości za
pośrednictwem poczty elektronicznej jest dowodem na dokonanie zgłoszenia.
W przypadku
trybu awaryjnego dopuszcza się powiadomienie Wykonawcy drogą telefoniczną na nr ………..
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad, jakie
wystąpią w przedmiocie umowy niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
dnia ich zgłoszenia. Za zgodą Zamawiającego termin określony w zdaniu pierwszym może zostać
wydłużony do 30 dni. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności mających na celu
spełnienie świadczeń tytułem gwarancji w terminie 3 dni od zgłoszenia żądania przez
Zamawiającego (czas reakcji). Wykonawca zobowiązuję się do zapewnienia Zamawiającemu
statku zastępczego niezwłocznie po przekroczeniu 14 dni naprawy.
W przypadku nieusunięcia wady w terminie Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wady we
własnym zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim
ponownym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad w terminie 3 dni od dnia doręczenia tego
wezwania.
Niezależenie od uprawnień z tytułu usunięcia wady Wykonawca jest zobowiązany do
naprawienia szkody w pełnej wysokości, w tym z uwzględnieniem utraconych korzyści.
W przypadku ujawnienia wad uniemożliwiających użytkowanie statku zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiający może żądać wydaniu nowego statku wolnego od wad wyznaczając
w tym zakresie odpowiedni termin i zachowując jednocześnie roszczenie
o zapłatę
kar umownych oraz naprawienie szkody.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia :
1) corocznych przeglądów statków,
2) jednego przeglądu na 3 miesiące przed upływem terminu gwarancji.
Dokładne terminy przeglądów wskaże Zamawiający. W toku przeglądów, stwierdzone zostanie,
czy Wykonawca wywiązał się z wszystkich zobowiązań tytułem gwarancji i rękojmi.
Z przeprowadzenia przeglądu zostanie sporządzony protokół. W treści protokołu wskazane
zostaną ujawnione w toku przeglądu wady i usterki, które Wykonawca zobowiązany będzie
usunąć na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
Miejsce spełnienia świadczeń tytułem gwarancji i rękojmi wyznaczy Zamawiający, zgodnie
z postanowieniami § 4 ust. 1 pkt 8 umowy.
W zakresie nieuregulowanym do gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
W zakresie serwisu przedmiotu umowy stosuje OPZ (Opis statku).
§ 13
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3.

4.
5.

6.

7.

Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania umowy (zamówienia) Wykonawca,
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w budowę statków, dostaw
i usług
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców,
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace i czynności związane z budowy statku
albo usługi lub dostawy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany w
trakcie realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy i/lub projektu
zmian takiej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo o
treści zgodnej z projektem umowy.
Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmiany akceptuje
ją lub zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, gdy:
1) projekt umowy nie zawiera kompletnej informacji w zakresie stron umowy
o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
2) projekt umowy nie zawiera szczegółowej informacji w zakresie przedmiotu umowy oraz
zakresu zleconych prac i czynności, dostaw lub usług,
3) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czynności, usługi lub
dostawy,
4) uzależnia uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy,
5) gdy termin realizacji prac i czynności, dostaw lub usług jest dłuższy niż przewidywany
umową z Zamawiającym,
6) projekt umowy jest niekompletny, w szczególności gdy nie zawiera wszystkich
wymienionych w nim załączników,
7) nie uwzględnia obowiązków wskazanych w § 4 ust. 3 umowy.
Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy
o
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 3 Wykonawca przedkłada zmieniony projekt
umowy o podwykonawstwo uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy
Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
jednak nie później niż przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji prac i czynności, dostaw lub usług. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z projektem umowy lub zmianą.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z umową
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, bądź inny dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub
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dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
Nadto, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy 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. Ponadto
Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające
brak podstaw do wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że
wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest
zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
Podwykonawcy. Postanowienia powyższe stosuje się wobec dalszych Podwykonawców.
Postanowienia ust. 1-8 stosuje się do umów na podwykonawstwo prac i czynności budowy statku
bez względu na wartość oraz w zakresie dostaw lub usług o wartości przekraczającej 50 000
złotych brutto.
Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Umowy i dokumenty, o których mowa w niniejszym paragrafie musza być języku polskim.
Postanowienia § 2 ust. 16 i 17 stosuje się odpowiednio.
§ 14

1.

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1)
w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 8 ust. 1
umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia
w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt. 1 umowy;
2)
w wysokości 0,03% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 8 ust. 1
umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia
w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt. 2 umowy;
3)
w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 8 ust. 1
umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wszelkich wad i usterek, jakie
wystąpią w przedmiocie umowy, w stosunku do terminu określonego w § 11 ust. 6 lub §
12 ust. 8 umowy;
4)
w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 8 ust. 1
umowy za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
5)
w wysokości 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 8 ust. 1
umowy w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom;
6)
w wysokości 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 8 ust. 1
umowy za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo;
7)
w wysokości 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 8 ust. 1
umowy za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany;
8)
w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 8 ust. 1
umowy z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 4 ust. 3 pkt.
1 umowy czynności; powyższa kara będzie naliczana oddzielnie za każdą osobę
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świadczącą usługi, a nie zatrudnioną przez Wykonawcę lub podwykonawcę na postawie
umowy o pracę;
9)
w wysokości 0,005 % wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 8 ust. 1
umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu dokumentów, o których mowa
w § 4 ust. 3 umowy;
10) w wysokości 0,005% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 8 ust. 1
umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w opracowaniu i przekazaniu Zamawiającemu
Harmonogramu prac;
11) w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 8 ust. 1
umowy, w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności,
za które odpowiada Wykonawca.
Kary umowne są niezależne od poniesionej szkody.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość
zastrzeżonych kar. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, iż z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy, Zamawiający może utracić w całości
lub części prawo dofinasowania ze środków Unii Europejskiej (pkt. 6 SIWZ- Zamówienie będzie
finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i
Morze” w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego), co będzie stanowiło
szkodę, za którą w trybie art. 471 kodeksu cywilnego odpowiedzialność poniesie Wykonawca.
Zapłacenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-10 nie zwalnia Wykonawcy
z zobowiązań umownych.
Kary, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek
bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia mu żądania
Zamawiającego do zapłaty takiej kary umownej.
W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa
w § 8 ust. 1 umowy, jednakże kara ta nie może być wyższa od poniesionej przez Wykonawcę
szkody. Kara umowna wskazana w zdaniu pierwszym nie dotyczy sytuacji określonych w art.
145 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także w sytuacji określonej w § 17ust. 1 i 2
umowy.
§ 15
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia:
1) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia minimum 10 000.000,00 zł
(słownie: dziesięć milionów złotych 00/100);
2) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w
wysokości nie niższej niż 5 000.000,00 złotych (słownie: pięć milionów złotych
00/100). Ubezpieczenie, o którym mowa w zadaniu pierwszym dedykowane być
powinno wyłącznie dla realizacji Przedmiotu Umowy i obejmować wszelkie
podstawy odpowiedzialności Wykonawcy przewidziane w niniejszej Umowie,
a także odpowiedzialność za stratę jak i utracone korzyści.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem
opłaconych polis ubezpieczenia wskazanego w ust. 1 - w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy. Polisy ubezpieczenia wskazanego w ust. 1 muszą być ważne przez
cały okres trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania wskazanych w
ustępie poprzedzającym ubezpieczeń przez cały okres obowiązywania Umowy, bez okresów
przerw w ubezpieczeniu.
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W razie zmiany warunków ubezpieczeń, zawarcia nowych Umów ubezpieczeń OC lub
przedłużenia polis, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowiązany
do poinformowania Zamawiającego o takiej zmianie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu
3 dni roboczych od nastąpienia takiej zmiany, przedstawiając Zamawiającemu oryginał opłaconej
polisy OC, który Zamawiający samodzielnie poświadczy za zgodność z oryginałem i zachowa.

4.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania wskazanych w ustępie poprzedzającym
ubezpieczeń przez cały okres obowiązywania Umowy od dnia wskazanego w ust. 2 do
dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi, bez okresów przerw w ubezpieczeniu.”
§ 16

1.

Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian istotnych postanowień Umowy w stosunku
do treści oferty Wykonawcy w zakresie:
1)
terminu realizacji, na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a) zaistnienia siły wyższej,
b) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców
środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur
zamówień publicznych -ponad termin 90 dni licząc od dnia otwarcia ofert (termin
zostanie przesunięty o liczbę dni ponad termin 90 dni od dnia otwarcia ofert) ,
c) wydłużających się, ponad przewidziane przepisami prawa, terminów wydania decyzji,
uzgodnień, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na
wykonanie przedmiotu umowy, niespowodowanych przyczynami lezącymi po stronie
Wykonawcy,
d) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego;
e) zawieszenia prac (realizacji umowy) z powodu okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić w trybie
i na zasadach wskazanym w art. 15 r ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U
z 2020 poz. 567).
- o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie
będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu
wykonania umowy;
2) zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji, o których mowa w pkt.
7.2.3.2. SIWZ, przy czym nowo wskazane osoby powinny spełniać wymagania określone
przez Zamawiającego w pkt. 7.2.3.2. SIWZ i uzyskać pozytywną akceptację
Zamawiającego,
3) zmiany ceny:
a) na skutek zmiany obowiązującego podatku od towarów i usług VAT, o ile
okoliczności te powodują konieczność zmiany ceny wg obowiązujących stawek
podatku VAT, przy czym cena netto jest stała przez cały okres obowiązywania
umowy,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
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d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych,
- zgodnie z zapisami § 8 ust. 14-21.
4)
sposobu spełnienia świadczenia w przypadku konieczności zmian zapisów załącznika nr
10 do SIWZ - Opisu statków (OPZ), lub jego uzupełnienia, podyktowanych m.in.
zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego lub lepszego
efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w Opisie statku ujawnionych podczas
realizacji przedmiotu zamówienia,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę; pkt. 5 stosuje się odpowiednio;
5) sposobu spełnienia świadczenia w przypadku gdy:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b) wystąpienia Siły Wyższej, mającej wpływ na realizację przedmiotu umowy,
c) zmian dotyczących przedmiotu umowy, które wynikają z zaleceń organów
administracji publicznej,
d) z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o ile taki wpływ
wystąpił lub może wystąpić w trybie i na zasadach wskazanym w art. 15 r ustawy z
dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U z 2020 poz. 567)
– w zakresie wynikającym z wyżej wymienionych zdarzeń – bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia.
Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze
Stron wraz z określeniem zakresu zmiany, podaniem uzasadnienia dokonania zmian oraz terminu
wejścia w życie zmiany.
W żadnym wypadku postanowień klauzuli niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako
udzielenie dowolnej ze stron roszczenia do żądania zmiany umowy, a jedynie możliwość
dokonania zmiany umowy.
Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności
oraz wymaga zgody drugiej strony.
§ 17

Niezależnie od innych ustawowych podstaw odstąpienia od Umowy, w wypadku zwłoki
Wykonawcy w wykonaniu Etapu I lub Etapu II w terminach, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
Zamawiający będzie mógł od Umowy odstąpić bez wyznaczania terminu dodatkowego (lex
comissoria – art. 492 k.c.) w terminie 60 dni od wystąpienia zwłoki. .
2.
Zamawiającemu przysługiwać będzie również umowne prawo odstąpienia od Umowy
w
wypadku:
1) każdorazowego stwierdzenia wymienionych w Umowie przypadków rażąco
nienależytego wykonywania Umowy,
2) bezpodstawnego wstrzymania wykonywania Przedmiotu Umowy na czas dłuższy niż
14 dni.
- w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia podstaw odstąpienia.
3.
Odstąpienie od Umowy ma skutek na przyszłość (ex nunc), chyba że wykonana część umowy nie
będzie dla Zamawiającego przydatna ze względu na cel umowy, w takim wypadku Zamawiający
odstąpi od umowy ze skutkiem od chwili zawarcia umowy (ex tunc).
1.
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Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W terminie 15 dni od dnia odstąpienia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonany do
chwili odstąpienia Przedmiot Umowy oraz wszelkie Utwory, a także sporządzi i przekaże
Inżynierowi Kontraktu odpowiednie sprawozdanie ukazujące stan wykonania Przedmiotu
Umowy na dzień odstąpienia.
Strony określą biegłego, który ustali wartość wykonanej części przedmiotu umowy. Wykonawca
w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy rozliczy otrzymane wynagrodzenie częściowe jakie
otrzymał z uwzględnieniem wartości wykonanej części umowy.
§ 18

Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą oraz
dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją niniejszej Umowy są:
1)
………………………………………………………………;
2)
………………………………………………………………
adres e-mail: ……………..oraz faks: …………………………….
2.
Osobami upoważnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym oraz dokonywania
wszelkich czynności związanych z realizacją niniejszej Umowy są:
1)
……………………………………………… tel. ….;
2)
……………………………………………… tel. ….;
dedykowany do komunikowania się w zakresie realizacji Umowy e- mail:…………..oraz faks:……
3.
Upoważnienia osób, o których mowa w ust. 1-2 nie obejmują prawa do zawierania aneksów do
Umowy, wypowiedzenia Umowy i zwolnienia drugiej Strony z jakiegokolwiek obowiązku
wynikającego z niniejszej Umowy, ani podejmowania działań zmierzających do zaciągania
zobowiązań finansowych, w tym w przyszłości.
4.
Obowiązującą drogą porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy przy realizacji niniejszej
Umowy jest poczta elektroniczna oraz faks.
5.
O każdej planowanej zmianie adresu poczty elektronicznej oraz nr telefonów i faksu należy
poinformować drugą Stronę w terminie 3 dni przed wprowadzeniem zmiany. W przypadku
zaniechania tego obowiązku, skierowanie korespondencji na dotychczasowy adres uznaje się za
skuteczne.
1.

§ 19
1.

2.

3.

4.

Wszelkie dokumenty, informacje i dane przekazane Wykonawcy lub uzyskane przez Wykonawcę
w związku z realizacją niniejszej Umowy mogą być wykorzystywane tylko w celu realizacji
Umowy.
Wszelkie dokumenty, informacje i dane, a także ich nośniki, przekazane Wykonawcy przez
Zamawiającego w związku z realizacją Umowy pozostają własnością Zamawiającego i po
wykonaniu, wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do ich
niezwłocznego zwrotu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za osoby, które w jego imieniu wykonują powierzone
zadania, szczególnie za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem tych osób, oraz za
zachowanie przez nich tajemnicy informacji poufnych, związanych z realizacją Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub
rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących
Zamawiającego, obejmujących:
1) dane osobowe – chronione na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących;
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5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

2) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – chronione na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz.
1010);
3) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa
Zamawiającego.
Informacje, o których mowa w ust. 1 zwane są dalej „informacjami prawnie chronionymi”.
Informacje prawnie chronione mogą być udostępnione jedynie na podstawie stosownych
przepisów prawa i tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu umowy.
Ujawnianie informacji prawnie chronionych, niezależnie od sposobu ich ujawnienia, w celu
innym niż należyte wykonanie umowy, jest co do zasady niedopuszczalne, chyba że Zamawiający
wyrazi na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Powierzone Wykonawcy dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu należytego
wykonania umowy.
Wykonawca oświadcza, że posiada opisaną i wdrożoną politykę bezpieczeństwa informacji na
dowód czego przedstawia do wglądu Zamawiającego stosowną dokumentację.
Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu ma prawo do dokonania w
każdym czasie kontroli systemu bezpieczeństwa informacji Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości
zabezpieczenia informacji prawnie chronionych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych
w wyniku przeprowadzonych przez Zamawiającego lub inne upoważnione na podstawie
odrębnych przepisów instytucje kontroli.
W przypadku, gdy Strona została zobowiązana do ujawnienia informacji prawnie chronionych
w całości lub w części uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego prawa, Strona ta
zobowiązana jest jedynie uprzedzić drugą Stronę o nałożonym na nią obowiązku.
W razie powzięcia przez Stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji prawnie
chronionych zobowiązana jest ona niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę w celu
umożliwienia jej podjęcia stosowanych środków zapobiegawczych.
Strona ma obowiązek zapewnić ochronę informacji prawnie chronionych według najwyższych
przewidzianych prawem standardów, w tym zapewnić ochronę systemów i sieci
teleinformatycznych, w których są przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje
prawnie chronione drugiej Strony, a także kontrolować ochronę tych informacji.
Strony zawrą odrębną umowę w zakresie dotyczącym przetwarzania dany osobowych według
wymagań i treści obowiązujących w tym zakresie przepisów, w szczególności rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Zawarcie lub zmiana ww. umowy
nie stanowi zmian istotnych w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 5 uPZP jeżeli dotyczy wyłącznie
kwestii ochrony danych osobowych.
§ 20

1. Wykonawca bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego nie może przenieść jakichkolwiek
wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie ani regulować ich w drodze kompensaty.
2. Umowa podlega prawu polskiemu i należy ją interpretować zgodnie z tym prawem.
3. W przypadku nieunormowanym w Umowie stosuje się mające związek z przedmiotem Umowy
obowiązujące przepisy powszechnie obowiązujące, w tym:
a. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
);
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4.

5.
6.
7.

b. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.);
c. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1231 z pózn. zm.),
d. w pozostałym nieuregulowanym zakresie prawo Polskie .
OPZ, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami oraz ofertą
Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia stanowią
integralną część Umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle niniejszej Umowy będzie sąd Polski właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w języku polskim, który jest wiążący przy interpretacji jej zapisów,
w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający,
a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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