„Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”
Część II – Warunki Szczególne

CZĘŚĆ II
WARUNKI SZCZEGÓLNE
Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie wszystkich wymaganych świadczeń celem
terminowego, bezusterkowego wykonania Kontraktu, według poniżej wymienionej
dokumentacji, zgodnie z Kontraktem.
Dotrzymanie uzgodnionych z Zamawiającym terminów wykonania stanowi najważniejszy cel
realizacji; a Wykonawca w ramach swojego zakresu świadczeń uczyni wszystko co jest
możliwe w ramach określonych przez prawo i praktykę na najwyższym poziomie, i niczego nie
zaniedba, aby umożliwić terminowe planowanie i wykonanie zamówienia publicznego,
włącznie ze wszystkimi uzgodnionymi terminami pośrednimi. Zamawiający będzie
konstruktywnie współpracował z Wykonawcą w celu osiągnięcia zamierzonego celu. Za
podstawę Kontraktu przyjmuje się model wynagrodzenia ryczałtowego na wykonanie
wszystkich świadczeń, opisanych w Kontrakcie. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa określa
wynagrodzenie za kompletne wykonanie Kontraktu, w tym: wszystkich określonych
w Kontrakcie świadczeń Wykonawcy dla gotowego do eksploatacji, funkcjonalnego,
bezusterkowego wykonania zamówienia publicznego, włącznie z przekazaniem wymaganego
zgodnie z prawem certyfikatu uznanego towarzystwa klasyfikacyjnego, w zakresie
wymaganym przez towarzystwo klasyfikacyjne oraz właściwy Urząd Morski.
§1
Przedmiot Kontraktu
1. Na podstawie wyników przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania
kompleksową
realizację
zamówienia
publicznego:
„Budowa
dwóch
wielozadaniowych jednostek pływających" realizowanego w systemie: wykonaj projekt
techniczno - klasyfikacyjny i zbuduj statek.
2. Strony zobowiązują się do bieżącej współpracy na każdym etapie wykonania zamówienia
publicznego będącego przedmiotem niniejszego Kontraktu.
3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dwa jednakowe statki wielozadaniowe, w pełni
sprawne i gotowe do użytkowania, po próbach morskich, kompletnie wyposażone w sprzęt
ruchomy, części zamienne wymagane obowiązującymi przepisami i zgodnie z wymogami
producentów urządzeń, sprzęt, każdy wg Opisu technicznego, stanowiącego Część III, łącznie
z wyposażeniem ujętym w ww. Opisie technicznym, jako dostawa armatorska.
4. Statki będą przekazane w pełni zatankowane paliwem i z pełnymi zbiornikami
olejów smarnych oraz płynów eksploatacyjnych wg Opisu technicznego.
5. Łącznie ze statkami Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie uzgodnionej i
zatwierdzonej przez Inżyniera Budowy, 3 komplety dokumentacji zdawczej i technicznoruchowej oraz instrukcji obsługi statków i urządzeń w języku polskim dla każdej z jednostek z
osobna.
6. Łącznie ze statkami Wykonawca przekaże Zamawiającemu dla każdego ze statków z osobna:
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a. świadectwo klasy uznanego towarzystwa klasyfikacyjnego,
b. wymaganą przez uznane towarzystwo klasyfikacyjne dokumentację techniczno – ruchową
poszczególnych maszyn i urządzeń jednostek,
c. wymagane przez uznane towarzystwo klasyfikacyjne plany poszczególnych instalacji,
d. kartę bezpieczeństwa,
e. świadectwo sanitarne oraz wymagane dokumenty niezbędne do jego uzyskania,
f. świadectwo pomiarowe,
g. świadectwa i certyfikaty urządzeń oraz materiałów.
7. Wykonawca zobowiązuje się także przeszkolić załogę statku w sposób ustalony Programem
Szkolenia przekazanym przez Inżyniera Budowy w terminie 90 dni od daty podpisania
Kontraktu. Strony ustalają, iż szkolenie zostanie przeprowadzone przy okazji prowadzenia
prób na uwięzi i prób morskich i w związku z tym Program Szkolenia będzie odpowiednio
dostosowany do Programu Prób.
8. Zamawiający powoła Inżyniera Budowy, który będzie pełnił funkcje nadzoru nad realizacją
Kontraktu. Do czasu powołania Inżyniera Budowy lub w przypadku jego nieobecności, funkcje
Inżyniera Budowy pełnił będzie Zamawiający.
9. Kontrakt sporządzony został i wykonywany będzie w języku polskim. Wykonawca zapewni,
aby w trakcie wykonania Kontraktu zespół Wykonawcy komunikował się z Zamawiającym,
Inżynierem Budowy oraz innymi podmiotami biorącymi udział w realizacji Inwestycji w języku
polskim. Kierownik Projektu oraz pozostały personel Wykonawcy będzie biegle władał
językiem polskim i/lub będzie dysponował stale dostępnym tłumaczem celem zapewnienia
efektywnego wykonania Kontraktu.
10. Koszty związane z przybyciem i pobytem Zamawiającego w miejscu wykonania Kontraktu,
pokrywa Wykonawca.
11. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt w miejscu realizacji Kontraktu dla personelu
Inżyniera Budowy i Zamawiającego wg Listy Personelu przekazanej przez Zamawiającego i
Inżyniera Budowy w 7 dni od daty podpisania Kontraktu (dla maksymalnie 6 osób):
I. W zakresie przygotowania projektów:
a) pomieszczenie wyposażone w trzy biurka, stół konferencyjny, krzesła, szafy odzieżowe
i na dokumentację, gniazda telefoniczne z numerami i dostępem dla telefonu i faksu,
trzy gniazda internetowe wraz z dostępem do sieci Internet lub dostęp do sieci Wi-Fi
z dostępem do Internetu, cztery gniazda zasilające z zasilaniem,
b) pomieszczenie sanitarne z zimną i ciepłą wodą,
c) trzy miejsca parkingowe,
d) usługi sprzątania i utrzymania oddanych do dyspozycji Inżyniera Budowy
i Zamawiającego pomieszczeń oraz wyposażenia.
II. W zakresie budowy jednostek:
a) dwa pomieszczenia biurowe:
a. jedno wyposażone w biurko z krzesłem, stół konferencyjny, co najmniej sześć
krzeseł, szafę odzieżową i szafę na dokumentację, gniazdo telefoniczne
z numerem i dostępem dla telefonu i faksu, gniazdo internetowe z dostępem do
Internetu lub dostęp do sieci Wi-Fi z dostępem do Internetu, co najmniej 2
gniazda elektryczne z zasilaniem,
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b. drugie wyposażone w cztery biurka z krzesłami, cztery krzesła, szafy odzieżowe
i szafy na dokumentację, gniazdo telefoniczne z numerem i dostępem dla
telefonu i faksu, 4 gniazda internetowe z dostępem do Internetu lub dostęp do
sieci Wi-Fi z dostępem do Internetu, co najmniej 5 gniazd elektrycznych
z zasilaniem.
b) pomieszczenie sanitarne z zimną i ciepłą wodą oraz prysznicem,
c) cztery miejsca parkingowe,
d) usługi sprzątania i utrzymania oddanych do dyspozycji Inżyniera Budowy
i Zamawiającego pomieszczeń oraz wyposażenia.
12. Na czas prób na uwięzi oraz w morzu aż do momentu przekazania statków Zamawiającemu
Wykonawca zapewni na własny koszt dodatkowe pomieszczenie dla 8-osobowej załogi statku
wyposażone w stoły i krzesła, szafy odzieżowe, gniazdo telefoniczne z numerem i dostępem
dla telefonu i faksu, gniazdo internetowe z dostępem do Internetu, co najmniej 5 gniazd
elektrycznych.
13. W przypadku gdy miejsce wykonania Kontraktu będzie się znajdowało w odległości większej
niż 50 km od siedziby Zamawiającego, Wykonawca zapewni personelowi Zamawiającego wg
Listy Personelu (dla maksymalnie 6 osób), w zakresie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
zakwaterowanie w standardzie trzygwiazdkowym, w pokojach z indywidualnymi łazienkami na
okres pobytu personelu w miejscu wykonania Kontraktu.
§2
Podwykonawcy
1. Podwykonawcy wykonają następujący zakres przedmiotu Kontraktu:
a. ___________
b. ___________
c. ___________
2. W umowach zawieranych z Podwykonawcami, Wykonawca zobowiązuje się umieszczać
następujące postanowienia:
a) postanowienie, że Podwykonawca zastosuje się do postanowień niniejszego Kontraktu
na tyle, na ile one odnoszą się do dostaw i usług, jakie mają zostać wykonane przez
takiego Podwykonawcę. Wymagane jest oświadczenie w umowie podwykonawczej, że
Podwykonawca zapoznał się z treścią niniejszego Kontraktu i ewentualnymi aneksami
do niego (z wyłączeniem ceny, warunków płatności i danych objętych tajemnicą
handlową) i akceptuje te postanowienia. Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie
Podwykonawcy treści Kontraktu w zakresie, w jakim Podwykonawca jest zobowiązany
do zastosowania się do jego postanowień.
b) postanowienie, że Podwykonawca nie ustanowi żadnego prawa zastawu, nie dokona
cesji, lub jakikolwiek inny sposób nie obciąży prawami osób trzecich żadnej części
dostaw ani usług;
c) postanowienie, że prawa i zobowiązania Podwykonawcy, wynikające z zawartej z nim
przez Wykonawcę umowy nie mogą zostać przeniesione na inny podmiot bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy.
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3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedłożą w terminie
najpóźniej 7 dni od zawarcia poświadczoną za zgodność kopię zawartej umowy
podwykonawczej o wartości większej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy w sprawie
zamówienia publicznego. W przypadku, gdy kwoty w umowach zostały podane w walucie
innej, niż polski złoty, Wykonawca przeliczy je na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku
Polskiego na dzień podpisania Kontraktu. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia, NBP
nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie
średni kurs NBP.
4. Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia kopii zawartej umowy ma prawo złożenia
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w tych przypadkach, w których nie spełnia ona
wymogów określonych w ust. 2 powyżej.
5. Każda zmiana Podwykonawcy, zmiana umowy z Podwykonawcą w tym zamiana zakresu
wykonywanych przez niego prac, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego
Podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracowników i robotników oraz podmioty działające na
jego rzecz, w takim samym stopniu, jak za działania, uchybienia lub zaniedbania własne.
Każdy z Podwykonawców zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich postanowień
Kontraktu w zakresie zgodnym z udzielonym mu zleceniem.
§3
Terminy realizacji
1. Rozpoczęcie realizacji Kontraktu następuje z dniem podpisania Kontraktu.
2. Termin zakończenia realizacji Kontraktu upływa w dniu 30.06.2020.
3. Za datę zakończenia realizacji Kontraktu uważa się dzień przeniesienia przez Wykonawcę
własności statków na Zamawiającego i podpisanie Protokołu odbioru końcowego.
4. Szczegółowe terminy realizacji etapów Kontraktu określa Program rzeczowo - finansowy
złożony przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty podpisania Kontraktu i zatwierdzony
przez Inżyniera Budowy w terminie 7 dni od daty przedstawienia. Formę Programu rzeczowo
– finansowego ustali i przekaże Wykonawcy Inżynier Budowy w terminie 7 dni od dnia
podpisania Kontraktu. Wykonawca zobowiązany pozostaje uwzględnić w Programie rzeczowo
– finansowym wszystkie uwagi Inżyniera Budowy złożone w procedurze zatwierdzenia.
Dopuszcza się realizację poszczególnych jednostek pływających z uwzględnieniem
przesunięcia czasowego wynoszącego maksymalnie 4-6 miesięcy - z zastrzeżeniem obowiązku
dotrzymania dla obu jednostek terminu zakończenia realizacji Kontraktu określonego w ust. 2
powyżej.
5. Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę, co miesiąc lub każdorazowo jeżeli zajdzie
potrzeba aktualizacji i dostarczany Inżynierowi Budowy do zatwierdzenia jako część każdego
miesięcznego Raportu o postępie. Aktualizacja Programu rzeczowo – finansowego nie może
zmieniać terminu zakończenia Kontraktu bez zmiany – aneksu - do Kontraktu.
6. W przypadku odmowy zatwierdzenia aktualizacji Programu rzeczowo - finansowego przez
Inżyniera Budowy obowiązującym Programem rzeczowo – finansowym jest ostatni
zatwierdzony przez Inżyniera Budowy dokument.
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7. Wykonawca zobowiązany pozostaje do składania Inżynierowi Budowy do weryfikacji
i zatwierdzenia comiesięczny Raportu o postępie w formie i treści zgodnej ze wzorem
przekazanym przez Inżyniera Budowy dla Wykonawcy w terminie 5 dni od daty podpisania
Kontraktu.
8. Brak zatwierdzenia przez Inżyniera Budowy Raportu o postępie uznany pozostaje przez
Zamawiającego za potwierdzenie nienależytego wykonania Kontraktu przez Wykonawcę.
§4
Zapłata wynagrodzenia
1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe za zrealizowane etapy
zamówienia.
2. Ustala się następujące etapy płatności faktur częściowych:
a. po zakończeniu badań modelowych dla obu statków i dokonaniu ich odbioru przez
Inżyniera Budowy - 15% wynagrodzenia brutto określonego w Akcie Umowy,
b. po cięciu blach w odniesieniu do każdego ze statków i dokonaniu odbioru przez Inżyniera
Budowy – po 10% wynagrodzenia brutto określonego w Akcie Umowy w odniesieniu do
każdego ze statków,
c. po położeniu stępki w odniesieniu do każdego z wybudowanych statków i dokonaniu
odbioru przez Inżyniera Budowy - po 12,5% wynagrodzenia brutto określonego w Akcie
Umowy w odniesieniu do każdego z wybudowanych statków,
d. po przeprowadzeniu wodowania w odniesieniu do każdego z wybudowanych statków i
dokonaniu odbioru przez Inżyniera Budowy - po 10% wynagrodzenia brutto określonego
w Akcie Umowy w odniesieniu do każdego z wybudowanych statków,
e. po odbiorze końcowym obydwu wybudowanych statków, przekazaniu pełnej
dokumentacji zgodnie z Kontraktem i dokonaniu odbioru przez Inżyniera Budowy –
pozostałą kwotę brutto wynagrodzenia określonego w Akcie Umowy.
3. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będą Protokoły odbiorów częściowych oraz dla
faktury końcowej opisanej w § 4 ust. 2 lit. e Protokół odbioru końcowego, sporządzone przez
Inżyniera Budowy oraz potwierdzone i zaakceptowane przez Zamawiającego.
4. Złożenie faktury końcowej, może nastąpić po odbiorze końcowym, przekazaniu dokumentacji
zgodnie z Kontraktem na podstawie sporządzonego przez Inżyniera Budowy i zatwierdzonego
przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego.
5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczki na następujących warunkach:
a) zaliczka będzie udzielona na wniosek Wykonawcy jednorazowo do kwoty stanowiącej
10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w Akcie Umowy,
b) udzielenie zaliczki nastąpi pod warunkiem uprzedniego ustanowienia przez Wykonawcę
na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia zwrotu zaliczki w formie nieodwołalnej,
bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, w wysokości 100%
wartości zaliczki. Zabezpieczenie zwrotu zaliczki zostanie zwrócone Wykonawcy w
terminie 30 dni od daty całkowitej spłaty i rozliczenia wypłaconej zaliczki, dokonanej
zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
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c) Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Zamawiającemu odpowiednich
dokumentów księgowych, związanych z wypłatą zaliczki, zgodnie z zasadami
określonymi przepisami prawa,
d) wypłata zaliczki dokonana zostanie przez Zamawiającego w terminie do 10 dni
roboczych od daty ustanowienia przez Wykonawcę zabezpieczenia zwrotu zaliczki
zgodnie z podpunktem b) powyżej,
e) Zaliczka będzie rozliczona przez procentowe potrącenia dokonywane z poszczególnych
części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w następujący sposób:
 50% wartości zaliczki rozliczone zostanie z płatności po dokonaniu wodowania
jednego ze statków,
 50% wartości zaliczki rozliczone zostanie z płatności po dokonaniu wodowania
drugiego ze statków.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy
nr ____________________.
7. Zmiana rachunku bankowego nie stanowi zmiany Kontraktu.
8. Termin płatności faktur Wykonawcy tytułem realizacji Zamówienia wynosi 30 dni od daty
wpływu prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego wraz z Protokołem odbioru
częściowego i/lub końcowego.
9. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek
Wykonawcy.
10. Wykonawca nie ma prawa pod rygorem nieważności dokonać w drodze cesji (lub jakiejkolwiek
innej umowy i/lub dyspozycji) przeniesienia jakiegokolwiek ze swoich praw, ani przenieść
zobowiązań wynikających z niniejszego Kontraktu na rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego
– i to pod rygorem nieważności - bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
§5
Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do wykonania wszystkich wymaganych przepisami prawa
czynności związanych z realizacją Kontraktu, a w szczególności do:
a) zapewnienia nadzoru przez personel Inżyniera Budowy,
b) zapewnienia nadzoru przez personel Zamawiającego reprezentowany przez:
______________,
c) dokonywania odbiorów przedmiotu Kontraktu na zasadach określonych w Kontrakcie
i Opisie technicznym,
d) zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w Kontrakcie,
e) przekazania Wykonawcy na jego wniosek wszelkich niezbędnych upoważnień do
reprezentowania go w sprawie uzyskania wymaganych prawem decyzji oraz zgłoszeń,
f) udzielania Wykonawcy koniecznych wyjaśnień w zakresie Opisu Technicznego.

Kontrakt nr ______________

Strona 6

Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających
Projekt POIS.03.02.00-00-0008/17 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

„Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”
Część II – Warunki Szczególne

§6
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu Kontraktu, wykonanego zgodnie
z Opisem technicznym oraz Kontraktem, zasadami wiedzy technicznej i do usunięcia
wszystkich wad występujących w tym przedmiocie.
2. Zgłaszania wpisem do Dziennika Budowy oraz faksem lub mailem do Inżyniera Budowy o
wykonaniu prac zanikających lub ulegających zakryciu na trzy dni kalendarzowe przed ich
zakryciem.
3. Pisemnego zawiadamiania Inżyniera Budowy oraz poprzez wpis do Dziennika Budowy
o każdym przypadku wstrzymania realizacji Kontraktu najpóźniej w dniu wstrzymania.
Dziennik Budowy prowadzony będzie wg wzoru zatwierdzonego przez Inżyniera Budowy
w terminie 7 dni od daty podpisania Kontraktu.
4. Przedmiot Kontraktu zostanie wykonany pod nadzorem uznanego towarzystwa
klasyfikacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie
morskim (Dz. U. z 2016 r. nr 281, z późn. zm.).
5. Towarzystwo Klasyfikacyjne, o którym mowa w ust. 4 powinno posiadać siedzibę lub czynne
przedstawicielstwo na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Przedmiot Kontraktu zostanie wykonany i wyposażony zgodnie z przepisami uznanego
towarzystwa klasyfikacyjnego.
7. Materiały i wyposażenie użyte do wykonania przedmiotu Kontraktu muszą być nowe
i profesjonalne (to jest dostosowane do zastosowania na specjalistycznych, wielozadaniowych
jednostkach pełnomorskich) oraz posiadać certyfikaty uznanego towarzystwa klasyfikacyjnego
w zakresie wymaganym przez towarzystwo klasyfikacyjne oraz właściwy Urząd Morski.
8. Dokumenty klasyfikacyjne wydane przez uznane towarzystwo klasyfikacyjne oraz dokumenty
wydane przez Urząd Morski Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po zakończeniu próby na
uwięzi i próby morskiej przedmiotu Kontraktu.
9. Dokumenty klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 8 powinny pochodzić od uznanego
towarzystwa klasyfikacyjnego.
10. W zakresie Kontraktu Wykonawca zobowiązany pozostaje do dostawy jednostek na własny
koszt i ryzyko odpowiednio do Świnoujścia oraz Gdyni.
11. Wykonania dwóch modeli jednostek dla każdego ze statków w skali 1:60 w sposób
uzgodniony i zatwierdzony przez Inżyniera Budowy.
12. Przeszkolenia personelu Zamawiającego wg Listy Personelu w zakresie obsługi statków przed
datą odbioru końcowego.
13. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za właściwą realizację zamówienia, zapewnienie
warunków bezpieczeństwa oraz za stosowane metody organizacyjno-techniczne.
Odpowiedzialności tej nie wyłącza, ani nie ogranicza wykonanie części zamówienia przez
Podwykonawców.
14. Przedstawienia po ich przygotowaniu, nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia
Kontraktu, uzgodnionego i zatwierdzonego przez Inżyniera Budowy wykazu wraz z opisem
kluczowych materiałów, urządzeń oraz wyposażenia jednostek.
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15. Osoby zatrudniane przez Wykonawcę do realizacji Kontraktu będą posiadać wymagane przez
prawo polskie uprawnienia, kwalifikacje oraz doświadczenie potrzebne do wykonywania
obowiązków im powierzonych w ramach realizacji Inwestycji, zgodnie z postanowieniami
Kontraktu.
16. Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy zmiany osób, które wykonują Kontrakt, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o negatywnej ocenie tych osób. Żądanie zmiany osoby
nie może być złożone Wykonawcy wcześniej niż w terminie 7 dni od zawiadomienia
Wykonawcy o negatywnej ocenie osoby. Żądanie Zamawiającego dotyczące zmiany osoby
wymaga uzasadnienia. Inżynier nie może usunąć i/lub zmienić osoby bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego.
17. W zakresie opisanym w ust. 15-16 Wykonawca zobowiązany jest do zaangażowania innej
osoby po uprzednim pisemnym zatwierdzeniu jej przez Zamawiającego, przy czym dołoży
najwyższej staranności, aby wykonywanie Kontraktu przez tę osobę nastąpiło nie później niż
14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego żądania usunięcia osoby. Zmiana osoby nie może
mieć negatywnego wpływu na realizację Kontraktu.
18. W przypadku krótkotrwałej nieobecności Kierownika Projektu, Budowniczego i/lub Głównego
Projektanta spowodowanej zdarzeniami losowymi (nie dłuższej niż 5 dni), Wykonawca
zapewni na czas nieobecności zastępstwo osoby odpowiadającej kwalifikacjami nieobecnym
osobom. Takie zastępstwo zostanie przedstawione do zaaprobowania Inżynierowi Budowy
w formie pisemnej wraz z przedstawieniem CV zastępcy. Inżynier Budowy ma prawo żądania
zmiany przedstawionej osoby w trybie natychmiastowym i to bez konieczności zachowania
procedury opisanej powyżej.
19. W każdym przypadku wystąpienia konieczności zmiany i/lub długotrwałego zastąpienia
Kierownika Projektu, Budowniczego i/lub Głównego Projektanta, Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu odpowiednią propozycję w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem zmiany
oraz danymi dotyczącymi osoby. Osoba proponowana przez Wykonawcę spełniać musi
wymagania opisane w niniejszym paragrafie. Nieobecność osoby stanowiącej opisany powyżej
personel spowodowana okresem wakacyjnym, zostanie zgłoszona z wyprzedzeniem co
najmniej 15 dni roboczych od dnia planowanego objęcia zastępstwa. W terminie 7 dni od daty
przedstawienia propozycji zmiany, Inżynier dokona akceptacji lub odmówi zgody w tym
zakresie.
§7
Przeniesienie praw autorskich
Wykonawca nabędzie i przeniesie na Zamawiającego na własny koszt i ryzyko autorskie prawa
majątkowe, prawa zależne i prawa pokrewne, w tym wyłączne prawa do zezwolenia na
wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie tego
Kontraktu na inne osoby, do dokumentów Wykonawcy, zwanej w dalszej części tej Kontraktu
Utworami, wraz z prawem dokonywania w nich zmian oraz prawem własności egzemplarzy
tych Utworów, co nastąpi:
1.
w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,
Kontrakt nr ______________
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2.
3.

z zastrzeżeniem dalszych zapisów, niezwłocznie w dacie wydania dokumentów
Wykonawcy Inżynierowi Budowy i/lub Zamawiającemu, w zależności od przypadku,
w zakresie nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania Utworami przez
Zamawiającego, w kraju i za granicą, w tym do:
- wyłącznego używania i wykorzystania Utworów we wszelkiej działalności, w tym
działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej; Wykonawca
zachowuje prawo do używania, wykorzystywania i reprodukowania Utworu na takich
polach działalności jak konkursy, wystawy, publikacje i prezentacje w prasie,
telewizji i innych mediach, w materiałach reklamowych wydawanych w druku i w
formie elektronicznej (folderach katalogach, broszurach, displayach, na CD-ROM,
Internecie i innych) a także w wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych
Wykonawcy,
- wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy Utworów wszelkimi
technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową, w szczególności ich zwielokrotniania poprzez dokonywanie
zapisów na płytach CD, DVD, kasetach magnetofonowych i kasetach video,
- publicznego wykonywania, wystawiania i wyświetlania Utworów na wszelkich
imprezach otwartych i zamkniętych, w tym publicznego udostępniania Utworów w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym,
- nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem
satelity,
- wydawania i rozpowszechniania,
- wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet oraz w sieciach
wewnętrznych typu Intranet,
- odtwarzania i reemitowania,
- użyczenia lub najmu oryginałów oraz innych egzemplarzy Utworów.

Do czasu przeniesienia praw autorskich w zakresie określonym powyżej, Zamawiający ma
prawo wykorzystania Utworów, w zakresie niezbędnym do wykonania Kontraktu oraz
promocji, reklamy i informacji na każdym z pól eksploatacji wskazanych powyżej, wraz
z prawem do dokonywania zmian zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
W przypadku rozwiązania Kontraktu, odstąpienia od niego lub innego przypadku jego
wygaśnięcia, a także w przypadku wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy
albo rozpoczęcia likwidacji Wykonawcy, Wykonawca nabędzie i przeniesie na Zamawiającego
autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, w tym wyłączne prawa do zezwolenia na
wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie tego
Kontraktu na inne osoby, do Utworów, wraz z prawem dokonywania w nich zmian oraz
prawem własności egzemplarzy tych Utworów, niezwłocznie po wygaśnięciu, odstąpieniu lub
rozwiązaniu Kontraktu, ogłoszeniu upadłości lub rozpoczęciu likwidacji.
Wykonawca oświadcza, że w stosunku do osób trzecich uczestniczących w stworzeniu
materiałów występować będzie w charakterze pracodawcy, zamawiającego lub zleceniodawcy
Kontrakt nr ______________
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i zobowiązuje się pokryć wszelkie roszczenia tych osób z tego tytułu oraz do zwolnienia
Zamawiającego z jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
Wykonawca zobowiązuje się, iż w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania
obowiązków wynikających z niniejszego Kontraktu, w szczególności w wypadku
nieprzeniesienia na Zamawiającego praw autorskich i pokrewnych w zakresie wskazanym
powyżej, Zamawiający nie będzie odpowiadać za naruszenia przepisów dotyczących ochrony
prawnoautorskiej przy wykonywaniu przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności objętych
przedmiotem Kontraktu, jak i w przypadku późniejszego korzystania z projektów przez
Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego
z jakichkolwiek roszczeń i odpowiedzialności wobec osób trzecich, zgłaszających jakiekolwiek
roszczenia związane z naruszeniem ich dóbr osobistych lub praw autorskich nabytych lub
przeniesionych przez Wykonawcę w związku z wykonaniem Kontraktu.
§8
Próby i odbiór
1. Celem sprawdzenia przedmiotu Kontraktu, jego prawidłowości działania, urządzeń i systemów
Wykonawca przeprowadzi próby: modelową, na uwięzi oraz na morzu, według Programu Prób
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera Budowy, Państwową Inspekcją Pracy i
Inspekcją Sanitarną oraz Towarzystwo Klasyfikacyjne o jakim mowa w § 6 ust. 4 Kontraktu.
Ostateczny termin zatwierdzenia Programu Prób nastąpi najpóźniej do daty odbioru projektu
techniczno-klasyfikacyjnego statków.
2. Zgłaszanie Zamawiającemu przez Wykonawcę poszczególnych etapów, wynikających
z Programu rzeczowo-finansowego do odbioru będzie się odbywało co najmniej 7 dni
wcześniej przed zaplanowanym terminem odbioru.
3. O planowanym terminie rozpoczęcia prób modelowych Wykonawca zawiadomi Inżyniera
Budowy, co najmniej na 14 dni przed ich rozpoczęciem, potwierdzając następnie ten termin 2
dni przed rozpoczęciem prób.
4. O planowanym terminie prób na uwięzi Wykonawca zawiadomi Inżyniera Budowy, co najmniej
na 14 dni przed ich rozpoczęciem, potwierdzając następnie ten termin 2 dni przed
rozpoczęciem prób.
5. O planowanym terminie rozpoczęcia prób morskich statku Wykonawca zawiadomi Inżyniera
Budowy, co najmniej na 14 dni przed ich rozpoczęciem, potwierdzając następnie ten termin 2
dni przed wyjściem statku na próby.
6. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem inne instytucje,
których przedstawiciele będą uczestniczyć w próbach.
7. Zamawiający ma obowiązek nie później niż 3 doby przed rozpoczęciem prób morskich zgłosić
pisemnie Wykonawcy skład Komisji odbiorowej statków.
8. Próby statków są przeprowadzane na koszt i ryzyko Wykonawcy. W próbach uczestniczą
Inżynier Budowy, Zamawiający i Wykonawca, którzy reprezentują Strony w pracach Komisji
odbiorowej statków.
9. Protokół z prób statków stanowi załącznik do Protokołu odbioru częściowego i/lub końcowego.
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10. W przypadku ujawnienia się w toku prób morskich istotnych wad statków, Wykonawca po
uprzednim usunięciu wad, zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko powtórzyć próby
w koniecznym zakresie.
11. Potwierdzeniem należytego wykonania Kontraktu pozostaje sporządzony i zatwierdzony przez
Zamawiającego Protokół odbioru końcowego.
§9
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udzieli gwarancji na statki wraz z urządzeniami i wyposażeniem na okres
_________ miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego statków .
2. Usuwanie wad:
a) gotowość do usunięcia wad – maksymalny czas reakcji 7 dni kalendarzowych, przy
założeniu, iż przez czas reakcji przyjmuje się okres od powiadomienia Wykonawcy do
przybycia na miejsce osoby odpowiedzialnej za naprawę i podjęcie czynności
w celu usunięciu wad,
b) niezwłoczne (w czasie nie dłuższym niż wynikający z obiektywnie uzasadnionej
potrzeby) usuwanie wad zgłaszanych przez Zamawiającego i stwierdzonych w trakcie
przeglądów.
3. W przypadku konieczności wykonania naprawy, wówczas gdy Wykonawca nie podejmie
w ciągu 7 dni kalendarzowych czynności w celu jej usunięcia, Zamawiający będzie miał prawo
wykonania zastępczego naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Wszystkie gwarancje otrzymane przez Wykonawcę od dostawców i/lub producentów
przekraczające ______ miesięcy zostaną przeniesione na Zamawiającego.
5. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od następnego dnia po podpisaniu Protokołu odbioru
końcowego statków.
6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany pozostaje do ponoszenia kosztów serwisu
producentów i dostawców materiałów i wyposażenia jednostek…
7. W pozostałym zakresie gwarancji i rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
8. W odstępach rocznych od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego oraz na dwa
miesiące przed upływem okresu gwarancji dokonywany jest przez Zamawiającego z udziałem
wyznaczonych przedstawicieli załogi statku oraz Wykonawcy przegląd w formie protokolarnej,
który ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających
z gwarancji i rękojmi za wady fizyczne. Przegląd wykonywany jest na koszt i ryzyko
Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych
od zawiadomienia go, przystąpić do usuwania zgłoszonych wad oraz usunąć wszelkie wady
w zrealizowanym przedmiocie zamówienia, za które odpowiada z tytułu rękojmi lub gwarancji,
nie później niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym charakter
wady oraz technologię ich usunięcia, powiadamiając go o terminie ich usunięcia. Wykonawca
pozostaje uprawniony do zgłoszenia sugestii technologii usunięcia wady.
10. Z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, miejsce usunięcia oraz odbioru wady i/lub
usterki w ramach gwarancji i rękojmi każdej z jednostek, wyznaczy Zamawiający.
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11. W przypadku nienależytego wykonania zobowiązań w zakresie gwarancji i/lub rękojmi przez
Wykonawcę, Zamawiający pozostaje upoważniony do wykonania zastępczego na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
12. Wykonawca zapewni wymianę zainstalowanego sprzętu na nowy wolny od wad,
w przypadku jego dwukrotnej awarii w okresie gwarancji. W przypadku wymiany urządzenia
bieg gwarancji rozpoczyna się na nowo.
§ 10
Zabezpieczenie Wykonania
1. Wykonawca dostarczył Zamawiającemu Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z treścią
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przed podpisaniem Kontraktu.
2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy:
a) 70 % w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru;
b) 30% w terminie 15 dni od daty upływu rękojmi.
3. Z powyższych kwot Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiający będzie uprawniony zaspokajać
swoje roszczenia wynikające z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania Kontraktu,
w tym w szczególności i nie ograniczając się do ewentualnych odszkodowań, kar umownych
i kosztów zastępczego wykonania i usunięcia wad oraz kosztów zastępczego wykonywania
serwisu i napraw gwarancyjnych.
§ 11
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w dotrzymaniu terminu umownego wykonania Kontraktu - w wysokości
0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto, za każdy dzień zwłoki,
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto,
c) za zwłokę w dotrzymaniu terminu usunięcia wad w ramach gwarancji jakości i rękojmi
za wady - w wysokości 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto, za każdy
dzień zwłoki.
2. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia
odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
§ 12
Ubezpieczenie
1. Strony ustalają, że Wykonawca złoży Inżynierowi Budowy do zatwierdzenia kopie polis
ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty podpisania umowy - polisę od odpowiedzialności
cywilnej uznanego i wiarygodnego towarzystwa ubezpieczeniowego oraz polisę ryzyk budowy
statku typu “All Risks” uznanego i wiarygodnego towarzystwa ubezpieczeniowego,
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rozszerzoną o odpowiedzialność kontraktową, z tytułu prac projektowych i budowy statków,
zawartą z zachowaniem warunków ubezpieczenia statku w budowie. Suma ubezpieczeniowa
każdej z wymienionych polis - w wysokości nie mniejszej niż wartość Kontraktu. Wraz z
polisami Wykonawca przedłoży dowody potwierdzające opłacenie składki bądź raty składki.
2. Wykonawca utrzyma ubezpieczenia w mocy aż do dnia otrzymania Protokołu odbioru
końcowego tak, aby zapewnić pokrycie strat lub szkód za które jest odpowiedzialny
Wykonawca i powstałych na skutek przyczyn zaistniałych przed wystawieniem Protokołu
odbioru końcowego oraz strat lub szkód spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie
wszelkich innych działań.
3. Ubezpieczenia obejmują także stratę i szkodę, w jakiejś części Kontraktu, które można
przypisać użytkowaniu lub zajęciu przez Zamawiającego innej części Kontraktu.
4. Wykonawca winien ubezpieczyć każdą Stronę od odpowiedzialności za straty i uszkodzenia,
które mogą się wydarzyć w mieniu, życiu i/lub zdrowiu osób trzecich.
5. Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy ubezpieczenia od odpowiedzialności za roszczenia,
szkody, straty i wydatki, włącznie z kosztami i opłatami sądowymi powstałe wskutek
zranienia, choroby, inwalidztwa lub śmierci jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez Wykonawcę
lub jakiejkolwiek innej osoby z personelu Wykonawcy. Zamawiający i Inżynier Budowy będą
także objęci odszkodowaniem na mocy polis ubezpieczeniowych, z wyjątkiem tego, że to
ubezpieczenie może wykluczać straty i szkody powstałe w wyniku czynu lub zaniedbania
Zamawiającego, Inżyniera Budowy, lub personelu Zamawiającego.
6. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wymaganych polis lub dowodów opłaty składki w
wymaganym terminie, bądź nie zastosuje się do wnioskowanych przez Inżyniera Budowy
zmian, Zamawiający na koszt Wykonawcy zawrze stosowną polisę ubezpieczenia; koszt tej
polisy Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub Zabezpieczenia
Wykonania.
7. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.
8. Jeżeli wraz z dowodami opłacania składek Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z żądanych
umów ubezpieczenia, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca
powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniesie opłacając składki
ubezpieczeniowe, będzie mógł potrącić z wynagrodzeń należnych Wykonawcy lub
Zabezpieczenia Wykonania.
9. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego.
10. W zakresie opisanym w ust. 1 powyżej Zamawiający pozostanie współubezpieczonym
w ramach przedstawionych przez Wykonawcę polis.
11. Treść niniejszego paragrafu w żadnym stopniu nie ogranicza obowiązków, zobowiązań ani
odpowiedzialności Wykonawcy ani Zamawiającego na mocy Kontraktu lub na innych
podstawach.
12. Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.
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§ 13
Zmiana postanowień Kontraktu
Przesłanki wprowadzenia zmian do Kontraktu.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartego Kontraktu w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem
wnioskowanych warunków ich wprowadzenia. Wszystkie poniższe postanowienia stanowią
katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.
I. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Kontraktu:
1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi:
a)
klęski żywiołowe,
b)
warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac objętych niniejszym
zamówieniem, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego:
a)
nieterminowego odbioru,
b)
wstrzymania robót przez Zamawiającego – niezależnie od przyczyny;
3) zmiany będące następstwem wprowadzenia zmian technologicznych, o których mowa w pkt.
III niniejszego paragrafu;
4) zmiany będące następstwem zmian dotyczących sposobu rozliczania Kontraktu lub
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, o których mowa w pkt. II niniejszego paragrafu.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. I termin
wykonania Kontraktu może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o okres
uwzględniający czas trwania tych okoliczności oraz ich normalnych następstw ustalony przez
Inżyniera Budowy w procedurze weryfikacyjnej i zaakceptowanych przez Zamawiającego.
II. Zmiana wynagrodzenia:
W przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
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,
dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez Wykonawcę, poprzez
przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących, jaki wpływ miał ten wzrost
przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia, a Zamawiający zaakceptuje
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powyższą kalkulację. W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności
przedstawić zestawienie:
 wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na
podstawie umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u
Zamawiającego wraz ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno - prawnymi,
 wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na koszty związane z
wykonaniem umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych
kosztów, na które ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie wskazana wartość, o
jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych
powyżej wartości oraz, jaki te zmiany mają wpływ na zakładany zysk.
Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania złożenia
dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych
dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania
zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji
zmian uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego.
W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w lit. a-c powyżej, Zamawiający
w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów zgłosi zastrzeżenia do złożonych
dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie od zastrzeżonego terminu
Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i uzupełnień, jeśli uzupełnione
dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia decyzji w przedmiocie
wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów lub
złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez
Zamawiającego. Nieuzupełnienie dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym
terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na podstawie posiadanych
dokumentów. Decyzja w sprawie wniosku o wprowadzenie zmian opisanych w lit. a-c powyżej
powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od daty przekazania przez Wykonawcę
wniosku o zmianę wraz z dokumentami uzasadniającymi tą zmianę.
W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny, Strony w terminie 7 dni
zawrą aneks do umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu o przesłanki określone w
lit. a-c powyżej obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu, o którym mowa w zdaniu
powyżej.
W wypadku zmiany, o której mowa w lit. a powyżej, zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia
brutto Wykonawcy odpowiednio do zmiany wysokości stawki VAT.
W przypadku zmiany, o której mowa w lit. b powyżej, wartość wynagrodzenia netto ulegnie
zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze
zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości
zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
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W przypadku zmiany, o której mowa w lit. c powyżej, wartość wynagrodzenia netto ulegnie
zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on
zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na
rzecz Zamawiającego.
III. Zmiany technologiczne, w szczególności:
1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń
i konieczność zastąpienia go produktem o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę
taką jak ustalona w niniejszym Kontrakcie;
2) konieczność
zrealizowania
projektu
przy
zastosowaniu
innych
rozwiązań
technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu;
3) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub postęp technologiczny.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. III zmiana
technologiczna wdrożona pozostaje na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego
określenia Inżyniera Budowy wskazującego sposób wprowadzenia i następstwa w zakresie
wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu wykonania Kontraktu.
IV. Zmiany osobowe:
1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Kontraktu na inne osoby
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i doświadczeniem zawodowym,
opisanym w SIWZ. Zmiana w zakresie personelu Wykonawcy następuje po uzyskaniu
zatwierdzenia przez Inżyniera Budowy i Zamawiającego na podstawie dokumentów
przedstawionych przez Wykonawcę.
V. Pozostałe zmiany:
1) zmiany obowiązujących przepisów prawa odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu
Kontraktu;
VI. W zakresie realizacji Kontraktu lub jego części możliwa pozostaje zmiana Wykonawcy
w zakresie wstąpienia przez zaakceptowanego Podwykonawcę w prawa i obowiązki strony
Kontraktu. Przedmiotowe wstąpienie następuje z zastrzeżeniem:



wstąpienia przez Podwykonawcę w prawa i obowiązki Wykonawcy jedynie w zakresie
rzeczowym uprzednio zaakceptowanej umowy podwykonawczej,
zwolnienia Zamawiającego z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu roszczeń
wynikających z umowy podwykonawczej,
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przejęcia przez Podwykonawcę pełnej odpowiedzialności kontraktowej z tytułu
powierzonego do realizacji elementu przedmiotu Kontraktu
braku zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającego z Kontraktu.

VII.
Rezygnacja przez Zamawiającego, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
z realizacji części przedmiotu Kontraktu. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące
Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie
spełnione świadczenia oraz udokumentowane wydatki, które Wykonawca poniósł w związku
z wynikającymi z Kontraktu planowanymi świadczeniami.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:
Strona występująca o zmianę postanowień niniejszego Kontraktu zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczności, na które powołuje się wnioskując o dokonanie
zmiany.
Strona występująca o zmianę zobowiązana jest przedstawić drugiej stronie oraz Inżynierowi
Budowy wszelkie dokumenty niezbędne dla oceny zasadności merytorycznej oraz formalnej
wnioskowanej zmiany.
Wniosek o zmianę postanowień Kontraktu musi być wyrażony na piśmie.
Wnioski o zmianę podlegają merytorycznej i formalnej ocenie Inżyniera Budowy, który wydaje
w tym zakresie określenie w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Wszelkie określenia
Inżyniera Budowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej oraz zatwierdzenia przez
Zamawiającego.
Zmiana Kontraktu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
Wykonawca nie ma prawa cesji praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszego Kontraktu
na rzecz osób trzecich.
Cesja wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszego Kontraktu wymaga dla swej
ważności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 14
Odstąpienie od Kontraktu

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu, w oparciu o
przepis art. 145 ustawy PZP przysługuje prawo odstąpienia od Kontraktu w razie zaistnienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Kontraktu, lub dalsze
wykonywanie Kontraktu może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Odstąpienie od Kontraktu w tych
okolicznościach nie rodzi roszczeń odszkodowawczych ani nie stanowi podstawy do naliczania
kar umownych.
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2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Kontraktu z zachowaniem prawa do kar
umownych określonych w Kontrakcie oraz przenoszącego je odszkodowania, w terminie 60
dni od daty wystąpienia przesłanek odstąpienia, w sytuacji gdy:
a) Wykonawca nie realizuje zamówienia zgodnie z Kontraktem lub nienależycie, wadliwie
wykonuje którekolwiek ze zobowiązań umownych i nie zmienił sposobu wykonywania
pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego i wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu,
b) Wykonawca jest w zwłoce z wykonaniem którejkolwiek części zamówienia w stosunku
do terminów określonych w Programie rzeczowo – finansowym,
c) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje realizację
zamówienia na okres dłuższy niż 14 dni, chyba, że wstrzymanie realizacji jest
niezbędne, na okres uzgodniony z Zamawiającym, z uwagi na bezpieczeństwo lub
konieczność zapobieżenia awarii, jak również w przypadkach przewidzianych Prawem i
Kontraktem,
d) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego Zabezpieczenia
Wykonania lub ubezpieczenia,
e) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego upadłość,
f) podmiot, który zobowiązał się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów w celu realizacji niniejszego zamówienia wycofał się z podjętego
zobowiązania, a Wykonawca nie przedstawił zobowiązania kolejnego podmiotu.
§ 15
Postanowienia końcowe
1. Użyte w niniejszym Kontrakcie określenia „statek”, „jednostka” lub „statki”, „jednostki”
rozumieć należy jako odnoszące się do każdej z dostarczanych jednostek.
2. W sprawach nieuregulowanych Kontraktem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszego Kontraktu strony zgodnie oświadczają,
że dołożą wszelkich starań, aby spory były rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich
negocjacji prowadzonych w dobrej wierze w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty
zgłoszenia sporu
4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszego Kontraktu jest sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY:
Podpisano i opatrzono pieczęcią

WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczęcią

.......................................................

.......................................................

......................................................
[data i podpisy osób upoważnionych]

........................................................
[data i podpisy osób upoważnionych]
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„Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”
Część II – Warunki Szczególne

.......................................................
[nazwiska i imiona podpisujących
(wielkimi literami)]

........................................................
[nazwiska i imiona podpisujących
(wielkimi literami)]

[pieczęć Zamawiającego]

[pieczęć Wykonawcy]
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