SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Wykonanie remontu żaglowca Dar Pomorza”
CZĘŚĆ II – PROJEKT UMOWY

Umowa nr ...................

zawarta w ……………………………………. w Gdańsku, pomiędzy:
Narodowe Muzeum Morskim w Gdańsku, z siedzibą 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 9-13, działającym
zgodnie z wpisem do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego nr 14/92, Regon 000635075, NIP 583-12-81-033, reprezentowanym przez:
Roberta Domżała
Dyrektora
Mirosławę Bednarz
Głównego Księgowego
zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,
a
……………………………………………………………………………………………………………………., reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ.
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego
na Wykonanie remontu żaglowca Dar Pomorza - numer referencyjny: ZP/27-8/PN/2019 została
zawarta umowa o następującej treści:
§ 1 [Definicje]
Użyte w niniejszej umowie sformułowania oznaczają odpowiednio:
1) Siła Wyższa - przez którą należy rozumieć: wydarzenie lub okoliczność o charakterze
nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której
Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec; której, w przypadku jej
wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej
przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiającemu;
2) SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu wraz
ze zmianami i wyjaśnieniami jej treści;
§ 2 [Przedmiot Umowy]
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę i realizacja na rzecz Zamawiającego,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ oraz ofertą Wykonawcy z dnia
………………………… remontu żaglowca Dar Pomorza.
2. Zamawiający oświadcza, że żaglowiec Dar Pomorza jest zabytkiem w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568
z późn. zm.). Jednocześnie, w związku z faktem zewidencjonowania „Daru Pomorza” w Księdze
Inwentarzowej Muzealiów Technicznych prowadzonej w Oddziale Statek-Muzeum „Dar Pomorza”
pod numerem CMM/DP/1 jest muzealium w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada
1996 r. o muzeach (Dz. U. 1997 nr 5 poz. 24 z późn. zm.).

1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Wykonanie remontu żaglowca Dar Pomorza”
CZĘŚĆ II – PROJEKT UMOWY

§ 3 [Przekazanie żaglowca]
1. Z czynności przekazania żaglowca Wykonawcy sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy
Protokół sporządzony zostanie w czterech egzemplarzach, z czego jeden dla Wykonawcy, trzy dla
Zamawiającego.
2. Z czynności zwrotu żaglowca Zamawiającemu sporządzony zostanie protokoły zwrotu. Protokół
sporządzony zostanie w czterech egzemplarzach, z czego jeden dla Wykonawcy, trzy dla
Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że głównym miejscem remontu żaglowca będzie: ………………………………
Każda zmiana miejsca remontu żaglowca może być dokonana po uprzedniej pisemnej zgodzie
Zamawiającego i zmianie niniejszej umowy (aneks nie stanowiący istotnej zmiany umowy).
4. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) zapewnienia, podczas transportu do miejsca prowadzenia prac remontowych warunków które
zapobiegną pogorszeniu stanu technicznego żaglowca;
2) ponoszenia kosztów zabezpieczenia przed uszkodzeniem żaglowca,
3) przyjęcia na siebie pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej za prawidłowe – pełne –
zabezpieczenie powierzonego żaglowca wraz z wyposażeniem przed uszkodzeniem,
zniszczeniem, zaginięciem, kradzieżą lub pożarem, od przekazania żaglowca Wykonawcy do
chwili zwrotu w pierwotne miejsce cumowania;
4) ponoszenia odpowiedzialności finansowej za utratę i każde uszkodzenie powierzonego
żaglowca wraz z wyposażeniem, w ten sposób, że przy całkowitej utracie ponosi on
odpowiedzialność za jego pełną wartość, a przy uszkodzeniu, które określi Komisja Szacunkowa
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku – za oszacowane uszkodzenia, łącznie z kosztami
ekspertyzy i kosztami naprawy;
5) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o ewentualnych: uszkodzeniach, zniszczeniach,
zaginięciach lub kradzieży powierzonego żaglowca bądź jego wyposażenia oraz
natychmiastowego podejmowania koniecznych działań adekwatnych do sytuacji, takich jak:
powiadomienie policji, sporządzenie protokołu ustaleń, notatki, itp.
§ 4 [Transport żaglowca]
1. Transport muzealiów – zarówno ten wykonywany do miejsca przeprowadzenia remontu, jak i ten
z miejsca prac remontowych do pierwotnego miejsca cumowania.
2. Wykonawca uzgodni wszelkie szczegóły dotyczące transportu żaglowca z Zamawiającym.
§ 5 [Materiały]
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów i przy użyciu własnych urządzeń.
2. Przed użyciem jakiegokolwiek wyrobu lub materiału Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
dokumenty i próbki opisujące w sposób dostatecznie pełny dany wyrób lub materiał. („wniosek
materiałowy”).
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy wskutek zastosowania niewłaściwych wyrobów i materiałów, a także ponosi
odpowiedzialność a ukryte wady zastosowanych materiałów.
§ 6 [Obowiązki Wykonawcy]
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) realizowanie niniejszej umowy z należytą starannością w rozumieniu art. 355 ust. 2 Kodeksu
Cywilnego;
2) transport żaglowca z miejsca cumowania do miejsca wykonywania Przedmiotu Umowy,
a następnie do miejsca pierwotnego cumowania;
3) wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie ze złożoną ofertą, SIWZ, zasadami współczesnej
wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu materiałów własnych wyłącznie wysokiej jakości;
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4) wykonanie, uzgodnienie z Zamawiającym i przekazanie Zamawiającemu, zatwierdzonej
wcześniej przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej (2 kompletów w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej) zawierającej opis i zakres wykonanych prac,
dokumenty określające użyte materiały oraz dokumentację fotograficzną z postępu prac
remontowych;
5) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, które spowodował
Zamawiającemu, lub osobom trzecim w związku z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem niniejszej umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest
następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada.

1.
2.
3.

4.
5.

§ 7 [Podwykonawcy]
Wykonawca powierza/nie powierza wykonanie/a części prac objętych przedmiotem zamówienia
podwykonawcom, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
Wykonawca powierza wykonanie podwykonawcom następujące części prac objętych
przedmiotem zamówienia: ……………………………………………
Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace
związane z remontem, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia
Zamawiającemu kopii zawartych umów o podwykonawstwo.
Zobowiązany jest każdorazowo do przekazania egzemplarzy protokołów Zamawiającemu.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były
działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne.

§ 8 [Obowiązki Zamawiającego]
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy żaglowca;
2) protokolarny odbiór żaglowca po prawidłowo wykonanym remoncie;
3) wyznaczenie terminu odbioru końcowego po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do
odbioru Przedmiotu Umowy;
4) przystąpienie do obioru końcowego Przedmiotu Umowy;
5) odbiór prawidłowo wykonanego Przedmiotu Umowy;
6) terminowa zapłata wynagrodzenia na warunkach określonych niniejszą umową.
§ 9 [Terminy realizacji przedmiotu umowy]
1. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do wykonywania Przedmiotu Umowy niezwłocznie
po zawarciu niniejszej Umowy.
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy żaglowiec w terminie 7 dni od przekazania przez Wykonawcę
informacji o ustalonym terminie rozpoczęcia transportu do miejsca prowadzenia remontu.
3. W terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy Wykonawca jest zobowiązany do
przekazania Zamawiającemu harmonogramu wykonywania Przedmiotu Umowy. Harmonogram
winien przedstawiać wykaz elementów do wykonania zgodnie opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w SIWZ oraz określenie terminów ich wykonywania. Harmonogram, o którym mowa
w zdaniu poprzednim podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
4. Zamawiający ma prawo do dokonywania wizji w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Wykonawca nie odmówi dokonania wizji przez
Zamawiającego. Koszty związane z dojazdem przedstawicieli Zamawiającego do miejsca dokonania
wizji ponosi Zamawiający.
5. Realizacja Przedmiotu Umowy zostanie zakończona w terminie do 30.11.2019 r.
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§ 10 [Odholowanie żaglowca]
1. Wykonawca na własny koszt i ryzyko oraz przy użyciu własnych maszyn i urządzeń odholuje
żaglowiec w miejsce pierwotnego cumowania.
2. Wykonawca niezwłocznie usunie na własny koszt wszelkie szkody lub awarie powstałe w trakcie
holowania, za których wystąpienie odpowiada.
§ 11 [Osoby i obowiązki informacyjne]
1. Ze strony Zamawiającego Przedstawicielem i osobą odpowiedzialną do kontaktu w zakresie
bieżącej realizacji Przedmiotu Umowy jest: ……………………… lub upoważniona przez niego osoba.
2. Ze strony Wykonawcy Przedstawicielem i osobą odpowiedzialną do kontaktu w zakresie bieżącej
realizacji Przedmiotu Umowy jest: ………………………………..
3. Wykonawca jest zobowiązany udzielać wszelkich informacji dotyczących realizacji Przedmiotu
Umowy na każde żądanie Zamawiającego, a także do zapewnienia personelowi Zamawiającego
oraz wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, dostępu do miejsca wykonywania
przedmiotu umowy i do każdego miejsca, gdzie w związku z niniejszą umową będą wykonywane
prace.
4. Wykonawca zobowiązany jest do udostępniania lub przekazywania na wniosek Zamawiającego
wszelkich dokumentów i informacji dotyczących realizacji prac.
5. Wykonawca będzie powiadamiał pisemnie Zamawiającego o każdym opóźnieniu robót w stosunku
do Harmonogramu z podaniem powodów niedotrzymywania terminów oraz o istotnych
problemach, jakie mogą lub jakie pojawiły się w związku z realizacją umowy.

1.

2.

3.

4.

5.

§ 12 [Prawa autorskie]
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że będzie mu przysługiwać pełnia majątkowych praw
autorskich do Utworów stworzonych w ramach realizacji Umowy. Pod pojęciem Utworów Strony
rozumieją w szczególności zdjęcia, raporty, informacje, oceny stanowiące utwór w rozumieniu
obowiązujących przepisów o prawach autorskich.
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Utwór nie będzie naruszać praw autorskich i osobistych
oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz że jego prawa autorskie do Utworu nie będą
ograniczone w zakresie objętym Umową.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieskutecznego lub
wadliwego nabycia praw do Utworu od osób trzecich lub w wyniku nabycia praw do Utworu
obciążonych prawami osób trzecich, a także w wyniku nieskutecznego lub wadliwego przeniesienia
praw na Zamawiającego. Jeżeli po dniu, o którym mowa w ust. 4. ujawnią się jakiekolwiek wady
prawne, obciążenia lub roszczenia osób trzecich, Wykonawca będzie zobowiązany zwolnić
Zamawiającego ze wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich, naprawić wszelkie szkody
wyrządzone Zamawiającemu z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń, a nadto, na żądanie
Zamawiającego, złoży publicznie oświadczenie stosownej treści.
Z chwilą stworzenia Utworu Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 przenosi na
Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do wszelkich Utworów
wykonanych w ramach Umowy wraz z wyłącznym prawem wykonywania i zezwalania na
wykonanie zależnego prawa autorskiego.
Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których jest mowa w ust. 1. następuje w
pełnym zakresie na jaki zezwala ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, na
wszystkich znanych w dniu zawarcia Umowy polach eksploatacji,
a w szczególności:
1) utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na materiale fotograficznym, na taśmie
magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo;
2) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem na materiale fotograficznym, na
taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo;
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6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

3) wprowadzania do obrotu;
4) wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;
5) publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie);
6) podawania jego treści innym podmiotom;
7) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej, oraz bezprzewodowej przez stację
naziemną;
8) nadawania za pośrednictwem satelity;
9) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) Utworu.
Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1. nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie.
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do korzystania z Utworu w całości jak również w postaci
dowolnych fragmentów w celu promocji lub reklamy (w zakresie pól eksploatacyjnych określonych
w ust. 5. w formie plakatów, fotografii, reklam radiowych lub telewizyjnych oraz internetowych).
Zamawiający może udzielać dalszych upoważnień o jakich mowa w zadaniu poprzedzającym.
Zamawiający ma prawo do korzystania z fragmentów przedmiotowego Utworu i rozporządzenia
nimi w zakresie pól eksploatacyjnych określonych w ust. 5.
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w imieniu autora dzieła jego autorskich
praw osobistych, a w szczególności do:
1) decydowania o nienaruszalności treści i formy dzieła,
2) decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności,
3) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z dzieła,
4) decydowania o nienaruszalności treści i formy,
5) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Utworów.
Zamawiający może udzielać dalszych upoważnień o jakich mowa w zadaniu poprzedzającym.
Z chwilą stworzenia Utworu, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 Wykonawca
przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy (nośników materialnych), na których utrwalono
Utwór.
Zamawiający może rozpowszechniać i publikować materiały lub wydawać oświadczenia związane
z Utworem bez wskazywania w tych materiałach i oświadczeniach autorów Utworu.
Wykonawca działając w imieniu twórców utworu i swoim własnym (nawet w przypadku
rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej Umowy), wyraża zgodę na:
1) wykorzystanie dzieła w procesie inwestycyjnym według uznania Zamawiającego,
2) dokonanie opracowania dzieła lub jej części przez inny podmiot działający na zlecenie
Zamawiającego,
3) korzystanie i rozporządzanie dziełem przez Zamawiającego.
Wykonawca działając w imieniu twórców utworu i swoim własnym zobowiązuje się, że nie będzie
żądać obecnie i w przyszłości dodatkowego wynagrodzenia za zgodę określoną w ust. 6 powyżej i
zobowiązuje się nie cofnąć jej w przyszłości.
Wykonawca działając w imieniu twórców utworu i swoim własnym zobowiązuje się nie dochodzić
w żadnym czasie od Zamawiającego lub podmiotów z nim powiązanych lub następców prawnych
a także jego Klientów żadnych roszczeń związanych z nienaruszalnością i treści i formy dzieła w
całości lub w części. Nie dotyczy to naruszenia majątkowych praw autorskich Wykonawcy.
Wykonawca oświadcza, że nie dokonał zbycia praw majątkowych ani nie udzielił licencji do utworu,
ani na terenie Polski, ani poza jej granicami, jak również zobowiązuje się nie dokonywać żadnych
czynności prawnych, których skutkiem może być wykorzystanie dzieła przez podmiot trzeci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wszelkie wady fizyczne i prawne utworu.
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§ 13 [Odbiory]
1. Wykonawca przeprowadzi, z udziałem Zamawiającego, procedury obiorów częściowych
wykonanych prac, procedurę odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
2. Żadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy
z jakiegokolwiek jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy.
Odbiór częściowy wykonanych prac
3. Strony ustalają, że odbiory częściowe wykonanych prac nastąpią po realizacji następujących
elementów Przedmiotu Umowy: wszelkie prace podlegające zakryciu.
4. Zamawiający wyznaczy termin odbioru częściowego w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia na
piśmie przez Wykonawcę gotowości do odbioru danego elementu Przedmiotu Umowy.
5. Jeżeli w trakcie odbioru częściowego stwierdzone zostanie istnienie wad, Strony określą termin,
do którego powinny zostać usunięte wszelkie wady. Po spełnieniu tego warunku Wykonawca
zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym kolejny termin odbioru częściowego.
Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy
6. Podstawą skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy jest:
1) faktyczne wykonanie wszystkich prac składających się na Przedmiot Umowy;
2) odholowanie żaglowca do miejsca pierwotnego cumowania;
3) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 6 pkt. 4
niniejszej umowy.
7. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego Przedmiotu Umowy w ciągu 3 dni roboczych
od dnia zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu
Umowy.
8. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia oraz nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu zgodnie z
jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo dokonać obioru przedmiotu umowy i wyznaczyć
termin na usunięcie stwierdzonych wad. W przypadku opóźnienia usunięcia wad w
wyznaczonym terminie, Zamawiający może żądać kary umownej na zasadach określonych w §
§ 18 ust. 1 pkt 2;
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wynagrodzenia dla
Wykonawcy w terminie 60 dni od daty stwierdzenia takich okoliczności lub żądać ponownego
wykonania przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy.
§ 14 [Wynagrodzenie]
1. Ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, określone przez
Wykonawcę w złożonej ofercie, wynosi łącznie z podatkiem VAT: ……………………… zł (słownie:
……………………………………………… …/100).
2. W razie wątpliwości poczytuje się, iż w kwocie wynagrodzenia Wykonawca podjął się wykonania
Przedmiotu Umowy w zakresie zawartym w opisie przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia wszystkie niezbędne koszty związane z
realizacją przedmiotu umowy wprost lub pośrednio określonych w umowie, w tym między innymi:
1) wszelkie opłaty i podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
2) normalne ryzyko związane z okolicznościami, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, immanentnie związane z faktem prowadzenia działalności.
§ 15 [Zasady rozliczeń i płatności]
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w § 14 będzie płatne jednorazowo.
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2. Końcowe rozliczenie nastąpi na podstawie faktury końcowej. Faktura końcowa, może zostać
wystawiona na podstawie protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, podpisanego przez
Wykonawcę i Zamawiającego.
3. Podstawą płatności wynagrodzenia Wykonawcy będą prawidłowo i rzetelnie wystawione na
Zamawiającego faktury VAT Wykonawcy. Na fakturze powinien znajdować się numer niniejszej
umowy.
4. Termin płatności faktury VAT Wykonawcy ustalony jest na 30 dni od daty jej doręczenia
Zamawiającemu.
5. Płatności faktur VAT dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze VAT.
6. Za termin płatności wynagrodzenia Strony uznają moment obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§ 16 [Rękojmia za wady]
1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność
Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy i w związku z tym ustalają, że termin
rękojmi za te wady kończy swój bieg wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu gwarancji,
o której mowa w § 17 niniejszej umowy.
2. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji jakości.
§ 17 [Gwarancja jakości]
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu … - miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot umowy licząc
od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie na własny koszt i we własnym zakresie zgłoszone przez
Zamawiającego wady lub usterki.
3. Naprawa następuje w miejscu cumowania żaglowca. W przypadku konieczności transportu do
innego miejsca Wykonawca zapewni transport w obie strony oraz poniesie jego koszt i ryzyko
utraty lub uszkodzenia żaglowca.
4. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do ich
usunięcia. Zamawiający wyznaczy technicznie uzasadniony termin usunięcia wad w porozumieniu
z Wykonawcą, a w wypadku niemożności osiągnięcia konsensusu z Wykonawcą w terminie
jednostronnie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. W przypadku zwłoki w usunięciu wad dłuższej niż 10 dni ponad termin określony zgodnie z treścią
ustępu 4 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia naprawy osobie trzeciej, na
koszt i ryzyko Wykonawcy – bez utraty praw wynikających z gwarancji, a także dodatkowo obciążyć
Wykonawcę karą umowną zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 3) niniejszej umowy.
6. W przypadku usunięcia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo.
7. Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po Odbiorze Przedmiotu
Umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
§ 18 [Kary umowne]
1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych:
1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy –
w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto;
2) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych podczas
odbioru końcowego Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia
brutto;
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3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad w okresie udzielonej
gwarancji w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, w stosunku do danego
przypadku usterki lub wady;
4) za każdy przypadek stwierdzenia, że żaglowiec znajdują się w innym miejscu niż wskazane w §3
ust. 3 niniejszej umowy – 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100);
5) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto;
6) w wysokości 50,00 zł dziennie z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub
dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności wskazane w § 22 ust. 1, naliczanych od momentu wystąpienia
każdego przypadku naruszenia do momentu przywrócenia stanu normatywnego. Niezłożenie
przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub
dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności wskazane w § 22 ust. 1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych umową,
ocenianego w granicach przewidzianych do umów starannego działania, z uwzględnieniem
zawodowego charakteru wykonywanych czynności.

1.

2.

3.
4.

5.

§ 19 [Odstąpienie od umowy]
Oprócz przesłanek odstąpienia od umowy określonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający może,
zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, odstąpić od Umowy częściowo lub w
całości w razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, przy czym odstąpienie z
tej przyczyny może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach
uzasadniających odstąpienie od Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących
przypadkach:
1) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub wszczęcie postępowania naprawczego - w
terminie 1 miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
2) gdy został wydany nakaz zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania niniejszej umowy – w
terminie 1 miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności;
3) gdy Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z umową lub obowiązującym przepisami albo też
w inny sposób istotnie naruszy zobowiązania umowne, w terminie nie później niż po upływie
3 miesięcy do daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 i 2 powyżej nie stanowi
podstawy dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
W przypadku odstąpienia od umowy bądź jej wypowiedzenia, Wykonawcy przysługiwać będzie
należność za zakres prac fizycznie wykonanych do czasu nastąpienia skutku odstąpienia lub
wypowiedzenia Umowy, a wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie rzeczywiście
wykonanych prac rozliczonych w oparciu o ofertę Wykonawcy i zatwierdzony przez Zamawiającego
harmonogram.
W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu
Zamawiającemu w terminie 14 dni roboczych od otrzymania wezwania, żaglowca oraz wszystkiego,
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co wykonał na podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczególności wszelkich wykonanych prac
oraz dokumentów powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy.
6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od
umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
7. W terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia/wypowiedzenia.
Zamawiający nie jest zobowiązany do wyznaczania dodatkowego terminu. W razie niewykonania
w/w obowiązku Zamawiający dokona czynności spisu inwentaryzacyjnego, który będzie wiążący
dla Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§ 20 [Hierarchia ważności dokumentów]
W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych w niniejszej
umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać
następująca kolejność ważności niżej wymienionych dokumentów:
1) niniejsza umowa;
2) SIWZ;
3) oferta Wykonawcy.
§ 21 [Zmiany umowy]

1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania zmian przedmiotowej umowy.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć terminu realizacji umowy oraz wynagrodzenia
Wykonawcy.
3. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca, poprzez pisemne wystąpienie w okresie
obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin
wprowadzenia.
4. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Przyczyny zmiany umowy
5. Zmiany dotyczące terminu realizacji umowy wynikać mogą w szczególności z następujących
przyczyn:
1) stwierdzenia konieczności wykonania przez Wykonawcę dodatkowych usług, od których
uzależnione jest prawidłowe wykonanie Umowy;
2) wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności związanych z funkcjonowaniem Zamawiającego,
powodujących konieczność wstrzymania prac na żądanie Zamawiającego;
3) wystąpienia Siły Wyższej;
4) zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i od Wykonawcy innych niż siła
wyższa, np.: zmiana przepisów prawa powodująca, że przedmiot umowy lub jego część byłyby
z nimi niezgodne;
5) zaistnienie okoliczności zależnych od Zamawiającego, które uniemożliwiają realizację
zobowiązania Wykonawcy zgodnie z umową.
6. Zmiany dotyczące wynagrodzenia Wykonawcy wynikać mogą w szczególności z następujących
przyczyn:
1) zmiany przepisów określających wysokość stawki podatku VAT, przy czym zmiana może
dotyczyć wyłącznie nieodebranego zakresu Przedmiotu Umowy;
Procedura zmiany umowy
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 powyżej wprowadzenie zmian następuje na podstawie
protokołu konieczności, określającego przyczyny zmiany terminu realizacji umowy. Protokół
konieczności przygotowywany jest przez Wykonawcę i podpisywany przez Wykonawcę oraz
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Zamawiającego. W oparciu o powyższe Strony winny zawrzeć stosowny aneks do niniejszej
umowy. Zmiana terminu realizacji umowy uwzględniać musi:
1) czas niezbędny na wykonanie zamówień dodatkowych – w przypadku wskazanym w ust. 5 pkt
1) powyżej;
2) czasu, w którym roboty wstrzymane były na żądanie Zamawiającego – w przypadku
wskazanym w ust. 5 pkt 2) powyżej;
3) czas występowania Siły Wyższej – w przypadku wskazanym w ust. 5 pkt 3) powyżej;
4) czas występowania okoliczności o którym mowa w ust. 5 pkt 4) i 5) powyżej.
8. W przypadkach, o których mowa w ust.6 niniejszej umowy, wprowadzenie zmian następuje na
podstawie protokołu konieczności, określającego przyczyny zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
podpisywanego przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. W oparciu o powyższe Strony winny
zawrzeć stosowny aneks do niniejszej umowy.
§ 22 [Personel Wykonawcy]
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę lub dalszych podwykonawców osób wykonujących wskazane poniżej czynności w
trakcie realizacji zamówienia: wszelkie prace fizyczne wchodzące bezpośrednio w zakres remontu
żaglowca.
2. W trakcie realizacji zamówienia 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 ust. 1
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3) 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 ust. 1 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
• 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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
• 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 powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL
pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
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•

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;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL
pracowników), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.

§ 23 [RODO]
1. W związku z realizacją Umowy Strony udostępniają sobie dane, które można powiązać
z konkretnymi osobami (dalej „Dane osobowe”) na zasadach określonych w obowiązujących
przepisach prawa.
2. Zakres i cel udostępnianych Danych osobowych może obejmować dane osobowe niezbędne do
realizacji przedmiotu Umowy oraz do realizacji innych celów wynikających z obowiązujących
przepisów prawa.
3. Każda ze stron w odniesieniu do udostępnianych przez siebie danych osobowych oświadcza, że
udostępnione dane osobowe zostały zgromadzone zgodnie z obowiązującym prawem i jako
administratorzy tych danych osobowych lub podmioty upoważnione do administrowania danymi
są upoważnione do ich dalszego udostępniania.
4. Strony zobowiązują się przy przetwarzaniu udostępnionych sobie danych osobowych do podjęcia
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych celem zapewnienia ochrony
i przetwarzania danych osobowych zgodnie, z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Zamawiający informuje, iż udostępnione przez Wykonawcę dane osobowe Strony mogą zostać
udostępnione w zakresie niezbędnym do realizacji umowy podmiotom świadczącym
Zamawiającemu
usługi informatyczne/dostarczającym
oprogramowanie,
podmiotem
świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie.
6. Strony gwarantują, iż, poinformują osoby, których dane udostępniają w związku z umową,
o udostępnieniu tych danych drugiej Stronie wraz z wskazaniem jej danych identyfikacyjnych
i adresowych. Nadto, gwarantują tym osobom udzielenie pełnej, przejrzystej, zrozumiałej
informacji o przysługujących im zgodnie z przepisami prawach. W przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania obowiązku określonego w niniejszym punkcie przez Wykonawcę,
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, jakie druga Strona poniosła w związku
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem tego obowiązku.
§ 24 [Sposób doręczania pism]
1. Wszelkie oświadczenia składane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą składane na
piśmie i doręczane osobiście lub pocztą na adres wskazany w niniejszej umowie.
2. Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o każdej zmianie adresu do doręczeń.
Zaniechanie tego obowiązku skutkować będzie domniemaniem prawidłowego doręczenia pism na
adres wskazany w niniejszej Umowie lub ostatni adres, o którego zmianie poinformował
Wykonawca.
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§ 25 [Rozstrzyganie sporów i regulacje prawne]
1. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane będą rozstrzygane na drodze
sądowej przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy:
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz.759 z późn. zm. ) oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie.
§ 26 [Ilość egzemplarzy umowy]
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze stron.
§ 27 [Załączniki do umowy]
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące dokumenty:
1) SIWZ
2) oferta Wykonawcy
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