Umowa nr BONn – II / 374 / 10 / 01 /15

(projekt)

zawarta w Szczecinie w dniu ……………..pomiędzy Skarbem Państwa – Dyrektorem
Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, Pl. Batorego 4, kod pocztowy
70 -207 Szczecin,
reprezentowanym przez:
…………………………………–

Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
firmą
ul.

–

………………………………..

…………………………....

z

siedzibą

w……………..,

………..………………………………………..,

zarejestrowaną przez Sąd……………………. ………………………………...., …… Wydział
Gospodarczy

Krajowego

Rejestru

Sądowego

/

wpis

do ewidencji działalności gospodarczej, NIP………………, REGON ……………………..,
reprezentowaną przez:
…………………… – ………………………………………………..

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.
Stosownie

do

dokonanego

przez

Zamawiającego

wyboru

oferty

Wykonawcy

w postępowaniu nr …………………………, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,
Strony zawarły umowę o następującej treści
§1
1.

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę:
naprawa kabestanu na jednostce pływającej GALAKTYKA.

2.

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z opisem przedmiotu umowy,
stanowiącym załącznik nr 1 oraz specyfikacją remontową stanowiącą złącznik nr 2
do niniejszej umowy.
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§2
1. Zamawiający

udostępni

Wykonawcy

jednostkę

pływającą

GALAKTYKA

w dniu……………., na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie,
ul. Światowida 16 C, w celu wykonania przedmiotu umowy.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje ustalony na 14 dni kalendarzowych
od daty udostępnienia jednostki.
3. Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy może wydłużyć termin wykonania
umowy maksymalnie o 5 dni kalendarzowych, w przypadku wykazania
i udokumentowania przez Wykonawcę, iż z przyczyn niezależnych od niego
dostawa części niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy nie mogła być
zrealizowana w terminie określonym w ust. 2.
§3
1. Przedstawicielami Zamawiającego, upoważnionymi do prowadzenia nadzoru
nad wykonywaniem przedmiotu umowy, są:
a)

Marcin Lenartowicz – Kierownik Oddziału Technicznego Bazy Oznakowania
Nawigacyjnego Szczecinie, tel.91 440 33 34,

b)

Maciej Zarębski – St. Inspektor Oddziału Technicznego Bazy Oznakowania
Nawigacyjnego w Szczecinie, tel. 91 440 33 34.

2. Do

reprezentowania

Wykonawcy

w

sprawach

dotyczących

wykonywania

przedmiotu umowy upoważniony jest:
………………….. tel. ………………….
§4
1. Wszystkie materiały i części zamienne, potrzebne do wykonania przedmiotu
umowy dostarczy Wykonawca.
2. Wszelkie zmiany w zakresie wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1,
muszą być uzgodnione z Zamawiającym w formie pisemnej.
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§5
1. Za

wykonanie

przedmiotu

umowy

Zamawiający

zapłaci

Wykonawcy

wynagrodzenie umowne w wysokości:
…………………………………………złote + 0 % podatku VAT (słownie:
…………………………………………………………………. złotych …./100) zgodnie
z ofertą Wykonawcy z dnia …………………. 2015 r. stanowiąca załącznik nr 3
niniejszej umowy.
Stawka 0% VAT - art. 83 ust.1 pkt. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku
od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze późniejszymi
zmianami).
2. Podstawą do wystawienia faktur VAT, będzie protokół odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron,
sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
3. Należność z tytułu wykonania przedmiotu umowy zostanie

uregulowana

przelewem z konta Zamawiającego: NBP o/o Szczecin, nr 67 1010 1599 0028
9922 3000 0000 na konto Wykonawcy: ………………………………………..
w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia faktury.
4. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 obejmuje wszystkie należności i koszty
Wykonawcy związane i niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy
w szczególności robociznę, transport oraz koszty materiałów i urządzeń.
§6
1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
2. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT – numer identyfikacji podatkowej
NIP 852-04-09-053.
3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej
dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT).
4. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego
ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych:
a) wadliwym wystawieniem faktury VAT,
b) brakiem

u Wykonawcy

kopii

faktury VAT,

wystawionej

na

rzecz

Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy,
c) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.
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§7
Wykonawca w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, zapewnia warunki zgodne
z obowiązującymi przepisami BHP, p–poż. oraz ochrony środowiska.
§8
1. Wszystkie odbiory, próby działania i testy techniczne niezbędne dla potwierdzenia
prawidłowego

wykonania

przedmiotu

umowy

będą

organizowane

przez

Wykonawcę i przeprowadzane w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca

powiadomi

Zamawiającego

o

terminie

odbioru

wykonanego

przedmiotu umowy, nie później niż na dwa dni przed planowanym terminem
dokonania odbioru ostatecznego.
2. Podczas realizacji przedmiotu umowy stosowany będzie odbiór ostateczny,
obejmujący całkowicie zakończone prace, dokonany przez
przedstawicieli Zamawiającego i osoby upoważnione ze strony Wykonawcy,
w terminie 3 dni od

pisemnego zgłoszenia

Wykonawcy, który będzie

zakończony podpisaniem protokołu z odbioru ostatecznego przez
upoważnionych przedstawicieli stron.………………………………………………
§9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a)

z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, wskutek
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca –
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5
ust. 1,

b)

za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości
0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 za
każdy dzień zwłoki,

c)

za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
lub w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
licząc od upływu terminu, wyznaczonego na usunięcie wad.

2.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy
przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność
ponosi Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 5 ust. 1,
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3.

W sytuacjach, gdy kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie nie pokryją
szkody lub gdy szkoda powstała w wyniku zdarzeń, za które nie przewidziano kar
umownych, stronom przysługują roszczenia odszkodowawcze na zasadach
ogólnych,

określonych

w

Kodeksie

cywilnym

–

odpowiednio

prawo

do

odszkodowania uzupełniającego lub odszkodowania pokrywającego całość
szkody.
4.

Zamawiający jest upoważniony do potrącenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

5.

W razie istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.
§ 10

1. Wykonawca

udziela

Zamawiającemu

gwarancji

na

przedmiot

umowy,

zobowiązując się jednocześnie, że roboty objęte przedmiotem umowy wykona
zgodnie ze specyfikacją remontową.
2. Okres gwarancji ustala się na 12 miesięcy, licząc od daty odbioru ostatecznego.
3. W związku z wyznaczonym okresem gwarancji, strony ustalają, że okres rękojmi
zostaje określony na 15 miesięcy, tzn. o 3 miesiące dłużej niż okres gwarancji.
§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie
mają przepisy i Kodeksu cywilnego.
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§ 13
Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania postanowień niniejszej
umowy rozstrzygnie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie.
§ 14
Integralną część umowy stanowią:
Opis przedmiotu umowy – załącznik nr 1.
Specyfikacja remontowa – załącznik nr 2,
Oferta Wykonawcy z dnia ………………. – załącznik nr 3.
§ 15
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których
jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.
Zamawiający:

Wykonawca:
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Załącznik nr 1 do umowy nr BONn – II / 374 / 10 / 01 /15 z dnia…
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest remont kapitalny kabestanu KBk-2”Z”/II, zamontowanego
na jednostce k/h „Galaktyka”, zgodnie z niżej przedstawionymi uwagami i specyfikacją
remontową:
DANE KABESTANU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kabestan KBk-2”Z”/II
Uciąg nominalny
U nom = 2000 kG
Ciężar
kabestanu
wraz
ok.1500 kG
z silnikiem / bez aparatury
sterującej/
Napęd zasadniczy
elektryczny
Napęd awaryjny
ręczny
Przełożenie przekładni zębatej
i=97
Rok budowy / Producent
1972 / Stocznia Północna Gdańsk

UWAGI:
1. Materiały i części zamienne potrzebne do wykonania remontu wyceni i dostarczy
Wykonawca remontu.
2. Odbiory, próby działania i testy techniczne, niezbędne do potwierdzenia prawidłowego
wykonania przedmiotu zlecenia, będą organizowane przez Wykonawcę
i przeprowadzane w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
3. Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia i określenia wartości we wszystkich
pozycjach, określonych w specyfikacji remontowej.
4. Wartości, określone w poszczególnych pozycjach specyfikacji remontowej, muszą być
liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wycena prac musi obejmować wszystkie pozycje wykazane w specyfikacji
remontowej, łącznie z pracami technologicznymi, transportowymi i towarzyszącymi,
które Wykonawca powinien przewidzieć.
6. Pominięcie wyceny pozycji w specyfikacji remontowej, wymaga pisemnego
uzasadnienia, które Wykonawca dołączy do oferty.
7. Pozycje oznaczone znakiem * są pozycjami, w których przy wycenie należy przyjąć
koszt pełnego zakresu robót remontowych, a także materiałów, jakie zostaną
wykorzystane do realizacji prac.
8. W trakcie remontu Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego lub
całkowitego odstąpienia od wykonywanych prac i materiałów oznaczonych * w zależności od pomiarów, zużycia materiałów, co tym samym wpłynie na ogólny
koszt remontu.
9. Ustalenie kosztów robocizny i materiałów w punktach oznaczonych *, zostaną ustalone
w porozumieniu z Zamawiającym.

Załącznik nr 2 do umowy nr BONn – II / 374 / 10 / 01 /15 z dnia…
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Specyfikacja remontowa - remont kapitalny kabestanu KBk-2”Z”/II,
zamontowanego na jednostce k/h „Galaktyka”
Lp.

Prace

1.
2.
3.

4.

Odkręcenie śrub fundamentowych, demontaż kabestanu z jednostki.
Transport urządzenia z jednostki „Galaktyka” do warsztatu Wykonawcy.
Rozebranie i przegląd kabestanu (część mechaniczna) w tym :
wału, tulei z tarczą napędową, tulei (4 szt.), płyt hamulcowych, podkładki i pokrętła sprzęgła,
kulek, przekładni i pierścienia zębatego, przegląd urządzenia zapadkowego, przegląd
poszczególnych zębów w kołach zębatych, łożysk tocznych z zabezpieczeniami oraz urządzenia
przełączającego zapadkę, uszczelnień, śrub, nakrętek wraz zabezpieczeniami.
Zaprezentowanie Zamawiającemu rozmontowanego kabestanu.
Przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia wykazu części przewidzianych do wymiany.
Rozebranie i przegląd kabestanu (część elektryczna), w tym:

5.

Przegląd silnika elektrycznego, zabezpieczeń , instalacji, okablowania.
Przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia wykazu części przewidzianych do wymiany.
Prostowanie wału głównego w kabestanie lub wymiana na nowy.

6.

7.
8.
9.
10.

W zależności od pomiarów należy przyjąć prostowanie, ewentualne wytoczenie nowego wału lub
wymiana na nowy.
Zakup i wymiana elementów przewidzianych do wymiany na nowe)* - w części mechanicznej
i elektrycznej.
Należy przyjąć do wyceny wymianę :
- 50 % elementów w części mechanicznej,
- 50 % elementów w części elektrycznej.
W trakcie remontu Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego
odstąpienia od wykonywanych prac i zakupu materiałów oznaczonych *, w zależności od
pomiarów, zużycia materiałów, co wpłynie na ogólny koszt remontu.
Po wymianie części - zalanie olejem przekładni, konserwacja urządzenia zapadkowego smarem
stałym.
Transport kabestanu z warsztatu Wykonawcy na jednostkę k/h „Galaktyka”.
Montaż kabestanu na jednostce.
Przeprowadzenie prób działania urządzenia w różnych stanach obciążenia (w czasie 1 godziny)
w obecności przedstawicieli Zamawiającego.
Wystawienie kart odbiorów.
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