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Znak sprawy: NZ-ER/II/PN/05/17                                                      Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

 
WZÓR UMOWA nr ER …../17 

zawarta w dniu .. .. .2017 r. w Gdyni, pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa, z siedzibą przy ul. 

Hryniewickiego 10,  81 - 340 Gdynia, 

reprezentowaną przez: 

Janusza Maziarza -  p.o. Dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa 

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym 

a 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………... 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem ……………………. w Sądzie 

Rejonowym dla ……………………., VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

będącą płatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającą numer identyfikacyjny NIP 

………………., Regon …………., o wpłaconym w całości  kapitale zakładowym wynoszącym 

…………………………. zł / wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP …………………………… Regon 

…………………………. 

reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą 

Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, 
wpisy we wskazanym na wstępie Krajowym Rejestrze Sądowym/Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, które miałyby wpływ na ważność niniejszej 
umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia. 

W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
nr NZ-ER/II/PN/05/17, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych 
równowartość kwoty 134 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. z 
2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami ) prowadzonym w trybie przetargu 
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nieograniczonego na dostawę ośmiu  fabrycznie nowych łodzi ratowniczych typu 
RIB przystosowanych do ratowania życia ludzkiego na morzu wraz z ośmioma  
terenowymi przyczepami transportowymi przystosowanymi do transportu ww. 
łodzi w trudnym terenie piaszczystym na potrzeby zamawiającego. Zamawiający 
wskazuje, iż treść umowy została dopasowana do specyfiki przedmiotu zamówienia 
poprzez wskazanie zakresu opcyjnego. Zamawiający dopuszcza rezygnację z realizacji 
przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy jednej łodzi ratowniczej lub przyczepy 
transportowej. Na podstawie powyższego została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy ośmiu (opcjonalnie 
siedmiu) łodzi ratowniczych typu RIB wraz z ośmioma (opcjonalnie siedmioma) 
przyczepami transportowymi zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 
zamówienia, stanowiący zał. 1 do niniejszej umowy , oraz ofertą Wykonawcy. 
Kopia formularza oferty Wykonawcy wraz z opisem technicznym łodzi 
ratowniczej typu RIB i przyczepy transportowej stanowi zał. nr 2 do niniejszej 
umowy. 

2. Przedmiotem umowy jest dostawa ośmiu (opcjonalnie siedmiu) fabrycznie 
nowych łodzi ratowniczych typu RIB i ośmiu (opcjonalnie siedmiu) przyczep 
transportowych wyprodukowanych w 2017 r. 

 
§ 2. 

Termin realizacji, warunki dostawy 
próby i odbiór 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy opisany w § 1 
niniejszej umowy w terminie do 120 dni kalendarzowych licząc od dnia 
podpisania umowy tj do dnia .. .. 2017 r.. jednak nie później niż do 30.11.2017r. 

2. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w dni robocze w godzinach uzgodnionych 
przez strony umowy. 

3. Przed przystąpieniem do zabudowy pierwszej łodzi Wykonawca przedstawi do 
akceptacji Zamawiającego projekt wykonania konsoli dedykowanej dla SAR-u, z 
rozmieszczeniem wskaźników i przyrządów,  a także projekt zabudowy pokładu 
łodzi przed przystąpieniem wykonania zamówienia łodzi dla SAR-u. 

4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt zabudowy przyczepy 
podłodziowej dedykowanej do oferowanego kadłuba łodzi  do akceptacji 
proponowanego rozwiązania z możliwością korekty rozmieszczenia i 
zastosowanej ilości podpór podkilowych i bocznych zapewniające optymalne 
mocowanie do transportu terenowego, a zwłaszcza wodowania łodzi, przed 
przystąpieniem do wykonania całości zamówienia.  

 
5. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie z minimum trzy dniowym 

wyprzedzeniem  o terminie dostawy (w jednej dostawie lub częściach 
uzgodnionych z Zamawiającym). 

6. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia będzie Brzegowa Stacja Ratownicza 
Łeba adres: ul. Kościuszki 1, 84-360 Łeba, lub inne wskazane przez 
Zamawiającego miejsce. Odbiór jakościowy nastąpi w BSR Łeba, lub w innym 
wskazanym przez Zamawiającego miejscu. 
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7.  Wykonawca przekaże Zamawiającemu dla każdej łodzi trzy komplety 
dokumentacji zdawczej i techniczno-ruchowej uzgodnionej z PRS, instrukcje łodzi i 
urządzeń w języku polskim, oraz wszelkie dokumenty pozwalające uzyskać 
świadectwo klasy, a następnie kartę bezpieczeństwa, jak również świadectwa i 
certyfikaty urządzeń, wyposażenia i sprzętu ratowniczego. Dla przyczep 
transportowych książkę pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji, komplet 
narzędzi naprawczych, książkę gwarancyjną wystawioną przez producenta wraz z 
instrukcją obsługi przyczepy w języku polskim. 

8. W przypadku wycofania z sieci dystrybucji modeli (typ/ wariant/wersja) łodzi 
lub przyczep, które wykonawca zaoferował w postępowaniu i niemożliwości 
dostarczenia ich Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić łodzie 
lub przyczepy będące technicznym następcą łodzi i przyczep pierwotnie 
zaoferowanych. 

9. W sytuacji, gdy model będący następcą ma gorsze parametry lub nie posiada 
wszystkich cech użytkowych modelu pierwotnego, Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć model inny o identycznych lub lepszych parametrach. 

10. Przed wykonaniem dostawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć u 
Zamawiającego oświadczenie potwierdzające niemożliwość dostarczenia 
oferowanych łodzi lub przyczep oraz wskazać model (typ/wariant/wersja) łodzi 
lub przyczepy proponowany wraz z zapewnieniem o spełnieniu minimalnych 
parametrów wymaganych. 

11. Brak sprzeciwu ze strony Zamawiającego w terminie 5 dni od otrzymania 
oświadczenia uznaje się jako zgodę na zmianę w dostawie. 

12. W przypadku, o którym mowa powyżej wynagrodzenie wykonawcy nie ulega 
zmianie. 

13. Metodyka prowadzenia prób morskich i dokumentacja odbioru przedmiotu umowy: 

13.1   Celem sprawdzenia jakości wykonania oraz parametrów technicznych łodzi 
i przyczep dostarczonych przez Wykonawcę, jak również prawidłowości działania 
zainstalowanych na nich urządzeń  i systemów, Wykonawca przeprowadzi próby 
dostarczonych łodzi i przyczep transportowych. 

13.2  Próby będą przeprowadzone na plaży w wodzie morskiej przez załogi BSR w 
warunkach       odpowiadających faktycznym warunkom w jakich będą eksploatowane 
łodzie  i  przyczepy. Program prób opracuje Zamawiający i uzgodni  z Wykonawcą. 

             13.3  Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć przedmiot umowy na czas 
jego przewozu do miejsca dostawy, oraz ponosi za niego całkowitą 
odpowiedzialność. Próby łodzi i przyczep przeprowadzone będą na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. Uczestniczyć w nich będą przedstawiciele Zamawiającego i 
Wykonawcy, którzy będą reprezentować Strony w pracach komisji zdawczo-
odbiorczej. Strony uzgodnią ilość osób biorących udział w próbach oraz ich 
kompetencje. 

13.4  Z czynności odbioru łodzi i przyczep zostanie spisany Protokół Odbioru, 
stwierdzający zgodność dostarczonego przedmiotu umowy z ofertą wg 
parametrów opisanych w załączniku nr 2 umowy, w tym pod względem 
parametrów technicznych oferowanych przez Wykonawcę. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo sprawdzenia parametrów technicznych dostarczonych 
przez Wykonawcę łodzi i przyczep. W protokóle odbioru zostaną także 
wymienione dla każdej łodzi i przyczepy możliwe do odczytania ich numery 
fabryczne. 

 13.5  W przypadku, gdy odbiór przedmiotu umowy zakończy się wynikiem 
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negatywnym, Wykonawca usunie wady wyszczególnione w protokóle odbioru 
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od umownego terminu dostawy. 

 13.6 Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą łodzi i 
przyczep do momentu podpisania protokółu odbioru przez obie strony na 
wszystkie przyczepy i łodzie. 

 
§ 3.  

Wynagrodzenie Wykonawcy 
                
             Zamawiający za realizację niniejszego przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy: 

 
1. Łodzie ratownicze osiem (opcjonalnie siedem) sztuk, cena za przedmiot 

umowy określony w § 1 w wysokości netto: ………………………………………. zł, 
słownie ………………………………………….. złotych ../100 podatek VAT w stawce 0 
% i kwocie ……………………………… zł, słownie ………………………………… złotych 
../100 tj. brutto: ………………………………… zł, słownie …………………………… 
złotych ../100, 
  

2. Przyczepy transportowe osiem (opcjonalnie siedem) sztuk, cena za przedmiot 
umowy określony w § 1 w wysokości netto: …………………………. zł, słownie 
………………………………. złotych ../100 podatek VAT w stawce 23 % i kwocie 
……………………………………. zł, słownie ………………………………………. złotych 
../100 tj. brutto: …………………………………………… zł, słownie …………………………… 
złotych  00/100, z rozbiciem na typy wyszczególnione w punkcie 8 tabeli 
opisu przyczep podłodziowych zawartego w Opisie przedmiotu zmówienia 
stanowiącego załącznik nr 1 niniejszej umowy.. 

 
3. Kwota łączna do zapłaty brutto wynosi: ………………………. zł, słownie 

……………………………… złotych ../100, 
 

zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ......2017 r., której kopia stanowi załącznik nr 2 
do niniejszej umowy. 

 
§ 4.  

Warunki płatności 

1. Zamawiający dokona zapłaty za realizację przedmiotu Umowy na podstawie 
faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po zrealizowaniu całej dostawy 
przedmiotu zamówienia           i spełnieniu warunków zawartych w § 2 
przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy 
Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.  

2. Warunkiem dokonania zapłaty, o której mowa w § 3, będzie spełnienie 
warunków określonych w § 2 pkt 11 potwierdzone Protokółem Odbioru 
podpisanym przez obie strony. 

3. W przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w § 7 Wykonawca 
wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kwoty z wartości faktury wystawionej 
przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osoby 
trzecie wierzytelności  pieniężnych wynikających z niniejszej umowy. 
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§ 5. 

Rękojmia za wady fizyczne i prawne 
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady 
fizyczne towaru oferowanego w formularzu oferty oraz za wszelkie wady prawne 
w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich. 
 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy opisany w § 1 pkt 1 umowy jest 
fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych. 

 
3. Wykonawca udziela rękojmi za przedmiot umowy na okres 48 m-cy od daty 

podpisania protokołu odbioru dostawy. 
 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń tytułu rękojmi także po okresie rękojmi, 
jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu. 

 
§ 6.  

Podwykonawcy 
 

1.  Wykonawca zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie zamówienia wykona: 
1) bez udziału Podwykonawców* , 
2) przy udziale Podwykonawców, w zakresie …..………………*. 
3) przy udziale ……………….…tj. Podwykonawcy/ów, na którego/ych zasoby  
Wykonawca  powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, 
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 
stanowi art. 22 ust.1b ustawy PZP, w zakresie…………….. 
 

2.  Jeżeli zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, o których stanowi art. 22 ust. 1b ustawy PZP, 
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
Podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu  nie mniejszym niż wymagany 
dla tych warunków w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.* 

 
3. Zmiana Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy*. 
 
4. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie wykonywany przez personel 

Wykonawcy , lub Podwykonawców realizujących zadaną przez niego umowę, to 
Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu projekt umowy o 
podwykonawstwo, a także projekty jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 5 dni od daty 
jej zawarcia. 
 

5. W terminie 5 dni od otrzymania dokumentów, o których mowa powyżej 
Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 
lub projekt jej zmiany, lub złożyć sprzeciw do umowy o podwykonawstwo. 

 
( * - niepotrzebne skreślić ) 
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6. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dacie wymagalności płatności 
należnego mu wynagrodzenia, przedstawić Zamawiającemu dowód zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy, wraz z oświadczeniem Podwykonawcy 
potwierdzające otrzymanie należności. 

7. W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty należnego 
wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy, po uprzednim dostarczeniu kopi umowy o podwykonawstwo, 
poświadczonej za zgodność z oryginałem.      

 
8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający 

oświadcza, iż potrąci wypłaconą kwotę Podwykonawcy z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

 
9. Wykonawca może zgłosić uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy. 
 

10. Zamawiający może nie dokonać zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty. 

 
11. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłoszenia uwag, nie krótszym 

niż 5 dni od dnia otrzymania tej informacji. 
 
12. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy może nastąpić za zgodą 

Zamawiającego. 
 
13. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać postanowień umowy. 

 
 

 
§ 7.  

 
Gwarancja jakości, reklamacje, serwis 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostawę objętą przedmiotem Umowy 
gwarancji zgodnie z gwarancją producentów w zakresie: 

1) na silniki i podzespoły: -  12 m-cy  zgodnie z gwarancją producenta, 

2) na łódź                                  -  …………..m-cy  

3) na wyposażenie łodzi             - 12 m-cy  zgodnie z gwarancją producenta, 

4) na przyczepę transportową    - 12 m-cy zgonie z gwarancją producenta 
 -  

5) na dostawę części zamiennych do łodzi i silników na okres: - 60 m-cy  

Podany powyżej okres, liczony jest od daty odbioru końcowego dostawy, zgodnie 
z książką gwarancyjną. Dla punktu 5 licząc od upływu okresu gwarancji. 

2. Wykonawca winien jest zapewnić obsługę serwisową i gwarancyjną 
dostarczonych łodzi i przyczep, zgodnie z zaleceniami producenta i na 
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warunkach wskazanych w gwarancji udzielonej przez producenta. Serwis i 
naprawy gwarancyjne odbywać się będą u Wykonawcy lub jeśli będzie to 
możliwe i wykonalne w miejscu dyslokacji łodzi i przyczepy na terenie 
Brzegowej Stacji Ratowniczej Zamawiającego użytkującej dany zestaw. Obsługa 
gwarancyjna wskazana przez Wykonawcę, zlokalizowana będzie na terenie 
……………………, adres serwisu gwarancyjnego: ……………………………………. 

3. Przez cały okres gwarancji wszystkie czynności wymagane do jej zachowania, a 
w szczególności konserwacja, naprawy mechaniczne, przeglądy techniczne i 
serwis będą wykonywane przez Wykonawcę zgodnie z zaleceniami producenta i 
przy zachowaniu wymogów udzielonej gwarancji. Wykonawca ponosi wszystkie 
koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem przedmiotu zamówienia, a 
także serwisu gwarancyjnego i kosztów napraw w ramach udzielonej gwarancji 
liczonej od dnia przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. Koszty 
materiałów serwisowych i eksploatacyjnych ponosi Zamawiający. Konserwacja, 
naprawy, przeglądy, serwis nie objęte gwarancją wykonywane będą w ramach 
odrębnych zamówień. 

4. Usługi związanie z zapewnieniem gwarancji a w szczególności przeglądy 
techniczne i serwis będą realizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z zaleceniem 
producenta dostarczonych łodzi i przyczep w terminie określonym w książce 
gwarancyjnej. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad objętych gwarancją na swój koszt 
chyba, że wymienia dostarczone łodzie i przyczepy na nowe tej samej marki i 
typu o podobnych parametrach. 

6. Okres gwarancji zostaje automatycznie wydłużony o czas potrzebny na usunięcie 
usterek łodzi lub przyczep, które wystąpią w okresie gwarancji. 

 
 

§ 8.  
Kary umowne 

1. Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 0,03 % wartości określonej w § 4 łącznej kwoty brutto, za 
każdy dzień opóźnienia licząc od dnia w którym towar powinien być dostarczony, 
lub w którym Wykonawca miał obowiązek usunąć wady towaru. 

2. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 10 % kwoty ustalonej w § 4 łącznej kwoty 
brutto. 

3. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci 10% kwoty ustalonej w § 4 łącznej kwoty 
brutto. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych 
określonych w Kodeksie Cywilnym. 

5. Zapłata kar umownych ( dot. § 7 p.1 ) nie zwalnia Wykonawcy od wykonania 
umowy.  
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§ 9.  
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
 

1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w jednej z form określonych w art. 148 ust.1 pkt  
2-5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto ustalonego w § 10 ust.1 pkt 2 umowy z zastrzeżeniem, iż 
Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia przed podpisaniem umowy 
dwóch osobnych zabezpieczeń: jednego na okres realizacji przedmiotu umowy w 
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 10 ust. 1 pkt 2 
umowy oraz drugiego, na okres rękojmi, w wysokości 3% wynagrodzenia 
umownego brutto ustalonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy. 

1a. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
pieniądzu, Zamawiający pozostawi na zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi 
kwotę 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kwota ta 
zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na okres realizacji przedmiotu 

umowy, Wykonawca przedstawi w formie ……………………………………………………….. 
 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na okres rękojmi Wykonawca 

przedstawi w formie: ………………………………………………………………………………………. 
 
4. W przypadku zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy lub opóźnienia w 

wykonaniu przedmiotu umowy oraz w przypadku zmiany terminu lub 
opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy i związanego z tym okresu 
ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Wykonawca jest zobowiązany do jego uaktualnienia z zachowaniem ciągłości 
oraz wartości zabezpieczenia pod rygorem naliczenia kar zgodnie z § 14 ust. 1 
pkt 6 umowy. 
 

5. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia  
 Zamawiającego w terminie do 7 dni o: 

1) zgłoszeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy (członka 
konsorcjum), 

2) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca 
(członek konsorcjum), 

3) wszczęciu postępowania likwidacyjnego Wykonawcy (członka konsorcjum), 
4) zawieszeniu prowadzenia działalności przez Wykonawcę (członka 

konsorcjum). 
 
6. Wszelkie uzasadnione koszty przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy,. wynikające z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy ponosi 
Zamawiający. 
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§ 10. 
Odstąpienie od umowy 

 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie: 

1) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął dostawy, lub 
nie kontynuuje jej, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania 
Zamawiającego, 

2) opóźnienia Wykonawcy w spełnieniu jakichkolwiek obowiązków określonych 
w Umowie, po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego 
terminu do naprawy uchybienia, nie krótszego niż 14 dni. 

2. Zamawiający ma również prawo odstąpienia od umowy w sytuacji o którym 
stanowi art. 145 ust. 1. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
 

3. Każda ze stron może odstąpić od Umowy, jeżeli okres niewykonania Umowy z 
powodu siły wyższej przekroczy 145 dni. Z zastrzeżeniem § 2 ust.1 niniejszej 
umowy. 

4. Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z przyczyn, o 
których stanowi ust.1 pkt 1) i 2) w terminie dwóch miesięcy od ujawnienia 
podstawy odstąpienia. 

5. Odstąpienie od umowy nie ogranicza Zamawiającemu możliwości dochodzenia kar 
umownych, jak również odszkodowań, jeżeli szkoda przewyższ wysokość kar umownych. 

 

§ 11. 
Zmiana postanowień umowy 

1. Umowa może ulec zmianie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi 
zmianami).  

2. Zamawiający ponadto przewiduje możliwość zmiany Umowy w następujących 
okolicznościach: 

1) w zakresie terminu wykonania umowy w razie wstrzymania realizacji 
Umowy wynikającej z siły wyższej, 

2) w zakresie terminu wykonania umowy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia 
terminu realizacji przedmiotu zmówienia w przypadku, gdy termin dostaw materiałów, 
lub wyposażenia, dla łodzi lub przyczep przekroczy termin określony w § 2 umowy, pod 
warunkiem, że Wykonawca dostarczy Zamawiającemu stosowne dokumenty 
potwierdzające dostawę, jednak nie później niż do 30 listopada 2017 r. 

3) w  zakresie wynagrodzenia Wykonawcy 

a) w razie zmiany ustawowej stawki podatku VAT stosownie do zmiany tej stawki, 

b) w razie zmiany wynagrodzenia w przypadku wykonania dostawy siedmiu łodzi i 
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siedmiu  przyczep  lub ośmiu  łodzi  i siedmiu przyczep  stosownie do zmiany 
wynagrodzenia. 

3.  Zamawiającemu przysługuje w terminie ………..dni od otrzymania wniosku Wykonawcy odnośnie 
zmian Umowy ,                    żądanie udostępnienia do wglądu dokumentów, lub przedłożenia  ich 
odpisów w zakresie niezbędnym do oceny          zasadności wprowadzenia zmian, pod rygorem 
odmowy wprowadzenia zmian. 

4. Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

 
§ 12. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszystkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane 
przez Strony w drodze negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w 
drodze negocjacji wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 
jeden otrzymuje Zamawiający a drugi Wykonawca. 

4. Integralną częścią umowy jest formularz oferty Wykonawcy stanowiący załącznik 
nr 1 do    niniejszej umowy. 

 
Załączniki: 
1)Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zmówienia, 
2)Załącznik nr 2 -  Kopia oferty Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY:   WYKONAWCA: 
 
 
 


