Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zakup jednostek pływających służących poprawie bezpieczeństwa na obszarze właściwości terytorialnej
Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

Załącznik nr 6a do SIWZ
UMOWA NR – WZÓR
W dniu ………… r. w Szczecinie pomiędzy: Skarbem Państwa –Dyrektorem Urzędu
Morskiego w Szczecinie, Pl. Batorego 4, 70 – 207 Szczecin
reprezentowanym przez:
Wojciecha Zdanowicza - Dyrektora Urzędu
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a:
…………………………….
reprezentowanym przez :
………………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
fabrycznie nowej jednostki pływającej – stawiacza pław (przedmiot umowy):
2. Szczegółowa charakterystyka przedmiotu umowy określona została w opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
3. Przedmiot umowy zbudowany zostanie na podstawie projektu technicznego
dostarczonego przez Wykonawcę.
4. Projekt techniczny powinien być zgodny z dokumentami wymienionymi w ust. 2.
i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie 7 dni od przedłożenia go.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i wydania Zamawiającemu przedmiotu
umowy w terminie do dnia 31 października 2020 r.
2. Odbiór przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony na terenie placówki Zamawiającego
– w basenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu – ul. Fińska 5.
3. Odbiór zostanie potwierdzony pisemnym protokołem zdawczo – odbiorczymi
podpisanymi przez upoważnione przez każdą ze stron osoby.
4. Dzień podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu umowy bez uwag
uważany będzie za dzień wykonania przedmiotu umowy.
5. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru i planowanym terminie
odbioru co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
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6. Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu w stanie zdolnym do prowadzenia
żeglugi.
§3
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi ….. zł słownie
……..netto plus podatek VAT według stawki ….. w sumie brutto …….zł słownie ……..:
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie Wykonawca
zobowiązany będzie ponieść w związku z wykonaniem przedmiotu umowy poza wyraźnie
wskazanymi w umowie kosztami, które zobowiązuje się ponieść Zamawiający.
3. W szczególności wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje:
a) koszty wykonania i zaprojektowania przedmiotu umowy wraz z wyposażeniem,
materiałami eksploatacyjnymi;
b) koszt wszystkich ubezpieczeń związanych z realizacją przedmiotu umowy do czasu
podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego;
c) koszt przeprowadzenia prób przedmiotu umowy;
d) koszt szkoleń określonych umową;
e) koszt nadzoru uznanego Towarzystwa Klasyfikacyjnego i uzyskania dokumentów
klasyfikacyjnych;
f) koszt wykonania w języku polskim niezbędnej dokumentacji przedmiotu umowy i
instrukcji obsługi.
§4
1. Częściowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie
wypłacone w następujący sposób i wysokości:
a) po wykonaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji technicznej w
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto;
b) po wykonaniu kadłuba z pokładem bez kabiny w wysokości 20 % wynagrodzenia
umownego brutto;
c) po wykonaniu całej jednostki wraz z malowaniem i zamontowaniem silników
głównych w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto.
2. Pozostała kwota wynagrodzenia umownego stanowiąca różnicę pomiędzy
wynagrodzeniem określonym w § 3 ust. 1 a płatnościami częściowymi zostanie
wypłacona Wykonawcy po końcowym odbiorze całego przedmiotu umowy.
3. Wykonawca wystawi faktury na poczet płatności częściowych jak i fakturę końcową na
podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych, potwierdzających dokonanie przez
Zamawiającego odbioru odpowiednio części lub całego przedmiotu umowy.
4. Faktury zostaną opatrzone 30 dniowym terminem płatności, który będzie liczony od daty
doręczenia faktury Zamawiającemu.
5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie uiszczone przez Zamawiającego na
podstawie prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy nr
…………………… Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy nie stanowi zmiany umowy.
6. Podatek od towarów i usług zostanie odprowadzony przez stronę, która zgodnie
z przepisami obowiązującymi tą stronę uznana będzie za płatnika tego podatku.
§5
1. W terminie 10 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
szczegółowy harmonogram wykonania przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zatwierdza przedłożony harmonogram w terminie 7 dni od otrzymania go
lub w tym terminie zgłasza do niego uwagi do których uwzględnienia Wykonawca jest
zobowiązany.
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3. Na odrębne żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania
pisemnego sprawozdania z wykonania prac określonych harmonogramem.
4. Przedmiot umowy zostanie wykonany pod nadzorem wybranego przez Wykonawcę
uznanego Towarzystwa Klasyfikacyjnego, o którym mowa w art. 5 pkt 17 ustawy z dnia
18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 181, z późn. zm.).
5. Uznane Towarzystwo Klasyfikacyjne, o którym mowa w ust. 4 powinno posiadać siedzibę
lub czynne przedstawicielstwo na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Przedmiot umowy zostanie wykonany i wyposażony zgodnie z przepisami uznanego
Towarzystwa Klasyfikacyjnego.
7. Materiały i wyposażenie użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą być nowe oraz
posiadać certyfikaty uznanego Towarzystwa Klasyfikacyjnego w zakresie wymaganym
przez uznane 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 prób przedmiotu umowy.
9. Dokumenty klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 8 powinny pochodzić od uznanego
Towarzystwa Klasyfikacyjnego posiadającego siedzibę lub czynne przedstawicielstwo na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
§6
1. Zamawiający będzie nadzorował wykonanie umowy poprzez swoich upoważnionych
przedstawicieli w osobach:
a) ………..
b) ………..
2. Wykonawca będzie nadzorował wykonanie przedmiotu umowy poprzez swoich
upoważnionych przedstawicieli w osobach:
a) …………………………..
b) …………………………..
3. Strony w każdym czasie mogą wskazać inne osoby upoważnione do nadzoru w ich
imieniu, niż wymienione w ust. 1. Zmiana w/w osób nie będzie stanowiła o zmianie
umowy i nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom nadzorującym realizację umowy
dostępu do wszystkich miejsc realizacji przedmiotu umowy oraz wglądu do materiałów i
dokumentów związanych z jego realizacją.
§7
1. Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego, zostaną wykonane próby
dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu umowy. W szczególności próby będą
polegały na sprawdzeniu zarówno w warunkach postoju jak i podczas ruchu jednostki
oraz zgodności przedmiotu umowy z treścią umowy.
2. Próby zostaną przeprowadzone zgodnie z wymaganiami oraz pod nadzorem uznanego
Towarzystwa Klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 4.
3. Warunkiem przystąpienia Zamawiającego do prób lub do odbioru przedmiotu umowy
będzie dostarczenie przez Wykonawcę na 7 dni przed planowaną próbą kompletu
instrukcji technicznych i innych informacji w języku polskim, umożliwiających bezpieczną i
prawidłową eksploatację przedmiotu umowy na które w szczególności składać się będą:
a) instrukcja eksploatacyjna jednostki
b) podręcznik szkoleniowy
c) instrukcje obsługi urządzeń zainstalowanych na jednostkach,
d) karta bezpieczeństwa
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4.
5.

6.

7.

8.

9.

e) wymagana przez uznane Towarzystwo Klasyfikacyjne dokumentacja techniczno –
ruchową poszczególnych maszyn i urządzeń jednostki (jeżeli będzie wymagana dla
danej jednostki)
f) wymagane przez uznane Towarzystwo Klasyfikacyjne plany poszczególnych
instalacji (jeżeli będzie wymagana dla danej jednostki)
g) świadectwo sanitarne oraz wymagane dokumenty do jego uzyskania,
h) świadectwo pomiarowe (jeżeli będzie wymagana dla danej jednostki)
i) świadectwa i certyfikaty urządzeń oraz materiałów
Wszelka dokumentacja składana przez Wykonawcę sporządzona będzie w formie
papierowej w 2 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej
W terminie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca dostarczy również Zamawiającemu
wszystkie licencje, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa, karty gwarancyjne,
atesty, jak również inne dokumenty niezbędne do użytkowania przedmiotu umowy i
zainstalowanego na jednostce sprzętu, urządzeń, wyposażenia i oprogramowania.
Protokół zdawczo
- odbiorczy zostanie podpisany przez strony po pomyślnie
przeprowadzonych próbach, po dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 8
umowy oraz po przeprowadzeniu szkoleń, o których mowa w § 8.
W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych istotnych wad przedmiotu
umowy lub istotnych braków dokumentów, o których mowa w ust. 3 – 6 – odbiór
przedmiotu umowy oraz podpisanie protokołu stwierdzającego ten odbiór przez
Zamawiającego nastąpi dopiero po usunięciu przez Wykonawcę wadliwości lub
nieprawidłowości przedmiotu umowy bądź nieprawidłowości dokumentów.
W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych nieistotnych wad przedmiotu
umowy lub nieistotnych nieprawidłowości dokumentów, o których mowa w ust. 3 – 6 –
Zamawiający może dokonać odbioru przedmiotu umowy i podpisać protokół zdawczo –
odbiorczy wyznaczając Wykonawcy termin 14 dniowy na usunięcie wadliwości lub
nieprawidłowości przedmiotu umowy bądź dokumentów.
Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z
chwilą podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

§8
1. Warunkiem podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego będzie przeprowadzenie przez
Wykonawcę własnym staraniem i na swój koszt szkolenia dla załogi Zamawiającego w
ilości 3 osób w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 1 do umowy.
2. Szkolenie przeprowadzone będzie w miejscu odbioru przedmiotu umowy określonym w §
2 ust. 2 umowy.
3. Szkolenia odbywać się będą w języku polskim.
4. W terminie 7 dni przed planowanym terminem szkolenia Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu materiały szkoleniowe w ilości egzemplarzy odpowiadającej ilości osób
szkolonych w języku polskim w formie pisemnych instrukcji i na nośnikach
elektronicznych.
§9
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …… miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy w
tym na wszystkie urządzenia, oprogramowanie i elementy wyposażenia zainstalowane
na przedmiocie umowy.
2. W związku z ustalonym terminem gwarancji okres obowiązywania uprawnień
Zamawiającego wynikających z rękojmi zostaje przedłużony o trzy miesiące w stosunku
do terminów wynikających z gwarancji i wynosi ….. miesięcy.
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3. W okresie gwarancji Wykonawca odpowiada za wszelkie wady przedmiotu umowy
zmniejszające jego wartość użytkową lub estetyczną.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji lub rękojmi Zamawiający będzie zgłaszał pocztą
elektroniczną na adres ……. lub faksem na nr ……….
5. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia
reklamacyjnego pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego ……… lub faksem na nr
……….
6. Wykonawca w terminie siedmiu dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego
zobowiązany jest złożyć oświadczenie o uznaniu reklamacji bądź jej odrzuceniu ze
wskazaniem przyczyn dla których reklamacja nie będzie uznana. Brak oświadczenia w
w/w terminie będzie uznawane przez strony jako uznanie reklamacji przez Wykonawcę.
7. Wykonawca usunie wady ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie 14 dni od
daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.
8. Wady usuwane będą przez Wykonawcę w miejscu postoju przedmiotu umowy
wskazanym przez Zamawiającego.
9. Strony w drodze zgodnego porozumienia dopuszczają przedłużenie terminów wykonania
przez Wykonawcę obowiązków wynikających ze zgłoszonej przez Zamawiającego
reklamacji w przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy (np.
technicznych lub technologicznych) termin określony w ust. 7 okaże się niemożliwy do
dotrzymania. Wykonawcę obciąża ciężar wykazania faktycznego wystąpienia
powyższych okoliczności.
10. W przypadku gdy wskutek wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 9, termin
usunięcia wad zostanie wyznaczony na ponad 14 dni Zamawiający będzie miał prawo do
zażądania od Wykonawcy dostarczenia i zainstalowania na własny koszt urządzenia
zastępczego w miejsce wadliwego na czas niezbędny do usunięcia wad. Urządzenie
zastępcze powinno odpowiadać parametrom urządzenia zastępowanego.
11. W przypadku, gdy w okresie gwarancji lub rękojmi ujawni się wada lub wady i zostaną
dokonane trzy naprawy danej rzeczy, a rzecz ta pozostanie wadliwa, Wykonawca jest
zobowiązany wymienić tę rzecz na nową. W przypadku braku zadośćuczynienia temu
obowiązkowi przez wykonawcę, Zamawiający może we własnym zakresie, bez
konieczności uzyskiwania odrębnej zgody sądu, wadliwą rzecz wymienić i wynikłymi z
tego kosztami obciążyć Wykonawcę.
12. W przypadku, gdy Wykonawca przedmiotu umowy, lub producenci wyposażenia
i urządzeń zainstalowanych na przedmiocie umowy wymagają w okresie gwarancyjnym
wykonywania okresowych przeglądów technicznych, wykonawca zobowiązany będzie do
ich przeprowadzania w miejscu postoju przedmiotu umowy wraz z wymianą i
uzupełnieniem materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania okresowych
przeglądów technicznych. Koszty wykonania w/w przeglądów oraz koszty wymiany
materiałów eksploatacyjnych zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach
wynagrodzenia umownego wynikającego z niniejszej umowy.
13. Wszystkie gwarancje otrzymane przez Wykonawcę od dostawców i/lub producentów
przekraczające ….. miesięcy zostaną przeniesione na Zamawiającego
14. Po okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do zapewniania Zamawiającego
płatnego serwisu przedmiotu umowy na terenie Rzeczpospolitej Polski przez okres
minimum 10 lat od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego oraz zapewni w
tym okresie dostęp do części zamiennych.
§ 10
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
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z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 3 ust. 1 umowy.
b)
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 3ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
c)
za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru
lub w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 3 ust. 1 – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę
od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem
treści art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
przewidzianych w Kodeksie cywilnym, jeżeli:
a) wartość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa w całości poniesionej szkody,
b) szkoda powstała z innych przyczyn niż określone w ust. 1 lub 2.
a)

§ 11
1. Wykonawca ma prawo do posługiwania się w toku realizacji umowy z usług
podwykonawców pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego
zarówno na osobę podwykonawcy jak i na zakres wykonywanych przez podwykonawcę
prac, jak również dopełnienia innych obowiązków wynikających z ustawy Prawo
zamówień publicznych.
2. W umowach zawieranych z podwykonawcami, Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić
następujące postanowienia:
a) postanowienie, ze podwykonawca zastosuje się do treści niniejszej umowy o ile
odnoszą się one do zakresu usług lub dostaw świadczonych przez podwykonawcę,
b) postanowienie, że podwykonawca nie ustanowi żadnego prawa zastawu, nie dokona
cesji lub w jakikolwiek inny sposób nie obciąży prawami osób trzecich żadnej części
dostaw ani usług,
c) postanowienie, że prawa i obowiązki podwykonawcy, wynikającej z zawartej z nim
przez Wykonawcę umowy nie mogą być przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłożą w terminie 7 dni od
zawarcia poświadczoną za zgodność kopię zawartej umowy podwykonawczej o wartości
większej niż 0,5% wartości niniejszej umowy.
4. Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia kopii zawartej umowy ma prawo złożenia
sprzeciwu od umowy o podwykonawstwo z przyczyn określonych w ust. 2.
5. Powierzenie realizacji części umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z żadnego z zobowiązań umownych względem Zamawiającego.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych
podwykonawców w takim samym stopniu, jak za własne działania i zaniechania.
§ 12
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej z tytułu wykonywanej działalności w wiarygodnym finansowo towarzystwie
ubezpieczeniowym, przy czym suma ubezpieczenia będzie nie niższa niż równowartość
9.000.000,00 złotych (słownie: dziewięć milionów złotych).
2. Minimalny zakres ubezpieczenia powinien obejmować odpowiedzialność cywilną osób
objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim
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w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, także zawodowej, w tym szkody
wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa.
3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważnego ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności przez cały okres
obowiązywania umowy.
4. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wymaganych polis lub dowodów opłaty składki w
wymaganym terminie, Zamawiający na koszt Wykonawcy zawrze stosowną umowę
ubezpieczenia; który to koszt Zamawiający będzie mógł potrącić z wynagrodzenia
Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy lub z zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się, iż przez cały okres obowiązywania umowy będzie
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na warunkach nie gorszych dla
Zamawiającego od warunków wskazanych w ust. 1 powyżej. W tym celu każdorazowo
nie później niż w terminie 14 dni przed datą wygaśnięcia dotychczasowej polisy
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię nowej polisy lub dowód przedłużenia
ważności dotychczasowej.
§ 13
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu, w oparciu o
przepis art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje prawo odstąpienia od
umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Odstąpienie od
umowy w tych okolicznościach nie rodzi roszczeń odszkodowawczych ani nie stanowi
podstawy do naliczania kar umownych.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem prawa do kar
umownych określonych w umowie oraz przenoszącego je odszkodowania, w terminie 60 dni
od daty wystąpienia przesłanek odstąpienia, w sytuacji gdy:
a) Wykonawca nie realizuje zamówienia zgodnie z umową 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 harmonogramie,
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 umową,
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.
§ 14

Zakup jednostek pływających służących poprawie bezpieczeństwa na obszarze właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie
Projekt RPZP.05.07.00-32-0001/18 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

-7-

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zakup jednostek pływających służących poprawie bezpieczeństwa na obszarze właściwości terytorialnej
Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

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
niniejszej umowy na inne osoby, do dokumentów Wykonawcy w szczególności dokumentacji
technicznej określonej w § 1, zwanej w dalszej części umowy utworami, wraz z prawem
dokonywania w nich zmian oraz prawem własności egzemplarzy tych utworów, co nastąpi:
1.
w ramach wynagrodzenia umownego,
2.
z zastrzeżeniem dalszych zapisów, niezwłocznie w dacie wydania dokumentów
Wykonawcy lub Zamawiającemu, w zależności od przypadku,
3.
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 umowy oraz promocji,
reklamy i informacji na każdym z pól eksploatacji wskazanych powyżej, wraz z prawem do
dokonywania zmian zgodnie z postanowieniami umowy.
W przypadku rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub innego przypadku jej 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 tej
umowy na inne osoby, do utworów, wraz z prawem dokonywania w nich zmian oraz prawem
własności egzemplarzy tych utworów, niezwłocznie po wygaśnięciu, odstąpieniu lub
rozwiązaniu umowy, ogłoszeniu upadłości lub rozpoczęciu likwidacji.
Wykonawca oświadcza, że w stosunku do osób trzecich uczestniczących w stworzeniu
materiałów występować będzie w charakterze pracodawcy, zamawiającego lub
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zleceniodawcy 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 niniejszej umowy, 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 umowy, 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 umowy.
§ 15
1. Strony dopuszczają zmianę zawartej umowy wyłączenie w sytuacji gdy zmiana ta nie
będzie pozostawała w sprzeczności z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiana terminu wykonania umowy przewidziana jest w przypadku:
1) Wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub klęsk żywiołowych
uniemożliwiających prowadzenia prac objętych umową, przeprowadzenie prób i
sprawdzeń, dokonywania odbiorów.
2) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego nieterminowego odbioru lub wstrzymania prac przez Zamawiającego.
3. Zmiana w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 możliwa jest w
wymiarze nieprzekraczającym rzeczywisty czas trwania przeszkód.
4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku
1) zmiany stawki podatku VAT
2) zmiany 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.
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
5. Zmiany w zakresie określonym w ust. 4 będą dopuszczalne, jeżeli 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 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
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składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej
kalkulacji zmian uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego.
W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ust. 4 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 ust. 4
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 ust. 4 powyżej obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu, o którym mowa w zdaniu
powyżej.
W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1 powyżej, zmianie ulegnie wysokość
wynagrodzenia brutto Wykonawcy odpowiednio do zmiany wysokości stawki VAT.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2 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.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3 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.
6.
Zmiany o charakterze technologicznym będą dopuszczalne w przypadku
1) niedostępności 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 niniejszej umowie.;
2) konieczności
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) konieczności 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 niniejszym ustępie
zmiana technologiczna wdrożona pozostaje na podstawie zaakceptowanego przez
Zamawiającego sposobu wprowadzenia i następstwa w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy
oraz terminu wykonania Kontraktu.
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zakup jednostek pływających służących poprawie bezpieczeństwa na obszarze właściwości terytorialnej
Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

7. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa
odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu umowy;

1.

2.
3.

4.

§ 16
Wykonawca wniósł w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie należytego wykonania
przedmiotu umowy w wysokości … % wynagrodzenia całkowitego umowy tj. ……. zł.
(słownie: ………………..…………………….. złotych) w formie …………………………
zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych. ”
Zamawiający zalicza zabezpieczenie na swoje dobro w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
Strony ustalają, że 70% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy
zwrócone zostanie Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30% wysokości
zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy nie
później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ma być bezwarunkowa i
nieodwołalna.

§ 17
1. Prawem właściwym dla wykonania niniejszej umowy jest prawo polskie.
2. Spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy podlegają jurysdykcji polskich sądów
powszechnych i rozstrzygane będą przez polski sąd powszechny właściwy rzeczowo i
miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Językiem właściwym dla komunikowania się we wszelkich sprawach związanych z
wykonaniem niniejszej umowy jest język polski.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy polskiego
prawa powszechnego a w szczególności ustawa Prawo zamówień publicznych i ustawa
Kodeks cywilny.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim –
dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.
§ 18
Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
1. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 – klauzula RODO
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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