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ROZDZIAŁ 1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1.  Obowiązujące przepisy 

Przy udzielaniu niniejszego zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej 

„Ustawą”, wraz z przepisami wykonawczymi, a w sprawach nieuregulowanych Ustawą - przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

1.2. Sposób porozumiewania się i przekazywania oświadczeń i dokumentów 

1) Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień 

oraz informacji drogą elektroniczną, a także w formie pisemnej, zgodnie z dalszymi zapisami Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „Specyfikacją”.  

2) Korespondencja przesłana drogą elektroniczną po godzinach urzędowania Zamawiającego zostanie 

uznana za wniesioną w kolejnym dniu pracy Zamawiającego. 

3) W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną 

każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić ich otrzymanie.  

4) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia  

itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone 

w języku polskim. 

5) Korespondencja z Zamawiającym przekazywana pocztą prowadzona jest za pośrednictwem kancelarii 

ogólnej i dlatego musi zostać odpowiednio oznaczona.  

Wszelką korespondencję przesyłaną lub doręczaną Zamawiającemu należy oznaczać następująco:  

Morski Oddział Straży Granicznej Sekcja Zamówień Publicznych dotyczy sprawy nr 13/ZP/2019.  

Wykonanie remontu doraźnego na jednostce pływającej typu CONRAD C-46. 

Ofertę należy dodatkowo oznaczyć wyraźnym napisem: OFERTA – NIE OTWIERAĆ W KANCELARII. 

6) Korespondencję przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej należy przesyłać wyłącznie pod adres 

zamowienia.mosg@strazgraniczna.pl. 

Strona internetowa, na której umieszczane będą informacje wymagane Ustawą  

http://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/zamowienia-publiczne-1/zamowienia-publiczne 

Korespondencji ani ofert nie należy pozostawiać na biurze przepustek ani osobom nieuprawnionym. 

7) Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:  

- w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia: pan Jakub Jędrzejak, tel. 58 524 22 50  

lub pani Ewa Haberny-Nowicka, tel. 58 524 22 17. 

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: pan Zbigniew Stańdo, tel. 58 524 22 16. 

 

1.3. Godziny urzędowania Zamawiającego 

Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych 

od pracy) 7.30 – 15.30. 

Godziny urzędowania kancelarii: od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych  

od pracy) 7.30 – 15.30 (w godzinach od 11.00-13.00 kancelaria nieczynna). 

Godziny urzędowania kasy: od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) 

10.00 – 12.00 (w środy kasa nieczynna). 

 

1.4. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji, kierując swoje 

zapytanie w sposób określony w pkcie 1.2. ppkt 1. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, 

nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert (liczy się data wpłynięcia zapytania 

do Zamawiającego), pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie 

do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami zostanie 

przekazana przez Zamawiającego Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał Specyfikację  

oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

1.5. Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę treści Specyfikacji Zamawiający zamieści na swojej stronie 

internetowej. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 
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1.6. Zastosowanie art. 24aa Ustawy 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa Ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, 

czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu  

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

1.7. Aukcja elektroniczna 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 

1.8. Przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanego 

„RODO”, Zamawiający informuje że:  

a) administratorem danych osobowych pozyskanych w przedmiotowym postępowaniu  

od osób fizycznych jest Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej, 80-563 Gdańsk,  

ul. Oliwska 35; 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Morskim Oddziale Straży Granicznej jest Naczelnik 

Wydziału Ochrony Informacji, iod.morski@strazgraniczna.pl lub iod.woi.mosg@strazgraniczna.pl, 

tel. 58 524-20-52; 

c) ww. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego; 

d) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy;  

e) ww. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat  

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

f) obowiązek podania danych osobowych osób fizycznych biorących udział w przedmiotowym 

postępowaniu bezpośrednio dotyczących tych osób jest wymogiem ustawowym określonym  

w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;  

g) w odniesieniu do ww.  danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) Osoby fizyczne, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym 

postępowaniu posiadają: 

− na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do własnych danych osobowych; 

− na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania własnych danych osobowych. Skorzystanie  

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników; 

− na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania własnych 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo  

do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,  

lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane 

dotyczą, uzna że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO; 

i) Osobom fizycznym, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio  

w przedmiotowym postępowaniu nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,  

gdyż podstawą prawną przetwarzania ww. danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu 

również są zobowiązani do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO  

w stosunku do osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca 

bezpośrednio pozyskał. 

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 

RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pozyskał 
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pośrednio, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 

RODO. 
 

Administratorem danych osobowych – zobowiązanym do realizacji obowiązku informacyjnego 

wynikającego z art. 13 RODO jest: 

a) Wykonawca – w stosunku do osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał, 

w tym w szczególności w stosunku do: 

 osób fizycznych skierowanych do realizacji zamówienia; 

 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną; 

 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego fizyczną, prowadzącą jednoosobową 

działalność gospodarczą; 

 pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osoba fizyczną; 

 członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą 

fizyczną; 

b) Podwykonawca/podmiot trzeci – w stosunku do osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osób fizycznych, skierowanych do realizacji 

zamówienia.  
 

ROZDZIAŁ 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dla potwierdzenia klasy PRS na jednostce pływającej 

typu CONRAD C-46 S/Y GALEON, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik  

nr 1 do Specyfikacji. 

 

Części zamienne, materiały, urządzenia i mechanizmy użyte do remontu jednostki pływającej muszą 

posiadać odpowiednie świadectwa uznania Polskiego Rejestru Statków S.A. („PRS”) lub innego 

towarzystwa klasyfikacyjnego będącego członkiem Międzynarodowego Zrzeszenia Towarzystw 

Klasyfikacyjnych IACS w zakresie wymaganym przez przepisy PRS. Świadectwa uznania muszą  

być aktualne w dniu montażu na jednostce. 

 

Istnieje możliwość przeprowadzenia oględzin jednostki pływającej w miejscu stałego bazowania. 

Jednostka pływająca stacjonuje w Kaszubskim Dywizjonie Straży Granicznej w Gdańsku-Westerplatte.  

W celu organizacji oględzin jednostki należy kontaktować się z kmdr. ppor. SG Januszem Wilkowskim,  

tel. 58 522 83 02. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. 

 

2.2. Miejsce realizacji zamówienia 

Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej w Gdańsku-Westerplatte, ul. Sucharskiego 1 lub inne miejsce 

wskazane przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

 

2.3. Termin realizacji zamówienia 
W terminie 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem §4 ust. 2 i §24 ust. 1 pkt 1 

projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do Specyfikacji, zwanego dalej „projektem umowy”. 

 

2.4. Klauzule społeczne 

Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019., poz.1040 z póź.zm.) osób wykonujących 

prace remontowe na jednostce pływającej w ramach realizacji przedmiotu umowy. 

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego  

w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę przedmiotowych wymagań oraz sankcje z tytułu 

niespełnienia tych wymagań określone zostały w projekcie umowy. 

 

2.5. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień 

50241100-7 usługi w zakresie naprawy statków 

 

2.6. Podwykonawcy  
Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.  



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Sprawa nr 13/ZP/2019 

 

5 z 12 

Zgodnie z art. 36b ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców, jeżeli są znane. 

 

2.7. Równoważność 
Jeżeli w Specyfikacji (wraz z załącznikami) przywołane są konkretne nazwy własne, normy, przepisy itp., 

które mają spełniać materiały, sprzęt i inne towary, to nazwy te, normy, przepisy itp. są przykładowe  

ze względu na fakt dopuszczenia rozwiązań równoważnych. Rozwiązania równoważne muszą 

charakteryzować się co najmniej tymi samymi parametrami, normami, standardami co podane 

przykładowo. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty opis rozwiązań 

równoważnych.   

 

ROZDZIAŁ 3. PODSTAWY WYKLUCZENIA. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

DOKUMENTY 

3.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu  

z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Ustawy. 

 

3.2. Ponadto o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia poniżej określony 

warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej. 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składnia ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  

wykonał co najmniej dwa remonty jachtów o długości nie mniejszej niż 10 metrów. Wartość każdego  

z wyżej wymienionych remontów nie może być niższa niż 50.000,00 zł. 

 
3.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu 
1) W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 

Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw  

do wykluczenia z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Specyfikacji. 

W przypadku oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę 

wspólną. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

2) W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu,  

o którym mowa w pkt 3.2. Specyfikacji, Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 4  

do Specyfikacji. 

W przypadku oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę 

wspólną. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 
 

3.4. Dokumenty inne niż wskazane powyżej, wymagane przez Zamawiającego, które należy 

dołączyć do oferty 
1) formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 2 do Specyfikacji. 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. 

Ww. formularz oferty należy złożyć w oryginale. 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 3  

do Specyfikacji. 

W przypadku oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę 

wspólną. 

3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 4  

do Specyfikacji.  

W przypadku oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę 

wspólną. 

4) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale 4 pkt 4.2. ppkt 1 lit. d  

lub w przypadku składania oferty wspólnej. 

Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza. 

5) oświadczenie zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji, wskazujące 

część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli Wykonawca 

przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane). 
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W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

6) odpowiednio: 

- oświadczenie zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji, potwierdzające 

wypełnienie obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO oraz zapewnienie 

ochrony prawnie uzasadnionych interesów osób trzecich, których dane zostały przekazane w związku  

z udziałem Wykonawcy w postępowaniu. 

albo: 

- oświadczenie zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji,  

że Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych, niż bezpośrednio jego dotyczące  

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14  

ust. 5 RODO. 

 

3.5. Potencjał podmiotu trzeciego: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu polegać  

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Podmiot,  

na którego zasobach polega Wykonawca, musi spełniać przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu  

w całości.  

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Specyfikacji. 

Ww. zobowiązanie należy złożyć w oryginale. 

3) Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w ppkt 1, 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1 

Specyfikacji w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania podmiotu trzeciego. 

4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty 

budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca polegający  

na zasobach podmiotu trzeciego zobowiązany jest wskazać w treści oferty część zamówienia,  

której wykonanie powierzy temu podmiotowi jako podwykonawcy.  

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu,  

o którym mowa w ppkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału  

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda,  

aby Wykonawca w określonym terminie: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ppkt 1. 

 

3.6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, 

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 

Ustawy. 

3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 
 

3.7. Dokumenty wymagane w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu 
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza dla danej części 

zamówienia, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunek udziału  

w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3.2. Specyfikacji, tj.: wykazu usług wykonanych nie wcześniej 

niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, daty, 
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miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 

określających czy te usługi zostały lub są wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa,  

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - inne dokumenty. 

Ww. dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

 
3.8. Wykonawcy zagraniczni  

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem 3 Specyfikacji do złożenia wskazanych tam dokumentów,  

to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, z późn. zm.) zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1  

ww. Rozporządzenia składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,  

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,  

której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy. 

 
3.9. Wykonawcy występujący wspólnie 

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania  

ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Z treści pełnomocnictwa  

(lub treści innego dołączonego do oferty dokumentu) musi jednoznacznie wynikać, którzy Wykonawcy 

występują wspólnie (potwierdzenie, iż pełnomocnictwo zostało podpisane przez uprawnione osoby),  

do jakich czynności pełnomocnik jest umocowany oraz adres, na który Zamawiający ma kierować 

korespondencję. 

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1, musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. 

Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza. 

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający 

kieruje informacje, korespondencję itp. 

4. Oferta wspólna powinna zostać sporządzona zgodnie ze Specyfikacją. 

5. Kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych 

Wykonawców (a nie pełnomocnika Wykonawców składających ofertę wspólną). 

6. Warunek udziału w postępowaniu opisany w pkt 3.2. Specyfikacji musi spełniać co najmniej jeden  

z Wykonawców w całości.  

7. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich 

zastosowanie zasady określone powyżej. Pełnomocnictwo do reprezentowania wspólników spółki 

cywilnej powinno zostać podpisane przez wszystkich wspólników spółki. 

8. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną, będą mieli obowiązek przedstawić 

Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców zawierającą co najmniej: 

 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 

zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

 2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

 3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady.  

 

3.10. Sposób poświadczania i składania dokumentów 
1. Wykonawca zobowiązany jest do składania kompletnych dokumentów.  

2. Kopie dokumentów muszą być czytelne i zgodne z oryginałem, tj. zawierać wszystkie treści wpisów, 

pieczątek, podpisy itd., które figurują na oryginale.  

3. Poświadczyć dokument może tylko osoba lub osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu 

Wykonawcy (zgodnie z Rozdziałem 4 pkt 4.2. Specyfikacji). Poświadczenie powinno nastąpić w sposób 

jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby poświadczające.  

Poświadczenie dokumentu musi nastąpić z użyciem formuły „za zgodność z oryginałem”  

lub równoważnej.  

4. Wykonawca posiadający dokumenty sporządzone w języku innym niż polski, powinien złożyć zarówno 

oryginał dokumentu lub jego poświadczoną kserokopię, jak i tłumaczenie na język polski.  

Nie ma obowiązku dokonywania tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego, ale Wykonawca ponosi 
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odpowiedzialność za zgodność treści tłumaczenia z treścią oryginalnego dokumentu. Nie jest także 

wymagane poświadczanie dokumentów przez notariusza ani ambasadę lub konsulat. 

 

ROZDZIAŁ 4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

4.1. Sposób przygotowania oferty 

Oferta musi zostać sporządzona zgodnie z poniższymi zasadami: 

1) Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w oryginale, w jednym 

egzemplarzu. Oferta musi być sporządzona w technice trwałej.  

2) Kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane. 

3) Wszystkie poprawki naniesione w ofercie powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

4) Kartki zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być wyraźnie oznaczone jako objęte tajemnicą 

przedsiębiorstwa. 

5) Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie ze wzorów przygotowanych przez Zamawiającego. 

Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać 

wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach.  

6) Ofertę należy opakować w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed upływem 

terminu otwarcia ofert (np. umieścić w dwóch zaklejonych i opisanych kopertach). Na opakowaniu 

oferty należy umieścić nazwę (firmę) i adres Wykonawcy oraz napis: 

 

OFERTA NA WYKONANIE REMONTU DORAŹNEGO  

NA JEDNOSTCE PŁYWAJĄCEJ TYPU CONRAD C-46 
 

SPRAWA NR 13/ZP/2019 - NIE OTWIERAĆ W KANCELARII. 

 

4.2. Sposób podpisania oferty 

1) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy 

zgodnie z wymaganiami ustawowymi: 

a) osobę lub osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

b) osobę lub osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

c) osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zagranicznego zgodnie z prawem 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

d) inną osobę lub osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy,  

e) osobę lub osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących 

wspólnie. 

Jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika, o którym mowa w ppkt d i e, Wykonawca musi 

przedstawić Zamawiającemu wraz z ofertą pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być podpisane 

przez osoby wymienione w ppkt a, b lub c. Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału 

bądź w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  

2) Podpis powinien być złożony w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą  

(składać się co najmniej z nazwiska lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu). 

 

4.3. Treść oferty 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. 

3) UWAGA! Jeżeli treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Zamawiający, zgodnie z art. 89 ust. 1 

pkt 2 Ustawy, ma obowiązek odrzucenia oferty, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy.  

 

4.4. Sposób obliczenia ceny oferty 

Cena oferty musi zostać obliczona zgodnie z poniższymi zasadami:  

1) W ofercie należy podać łączną cenę brutto, uwzględniającą wszystkie wymagane ceny składowe  

(cena za prace nie wymagające weryfikacji i za wykonanie weryfikacji), a ponadto uwzględniającą 

wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia - w szczególności:  

a) koszt ubezpieczeń związanych z realizacją umowy, 

b) koszty prób zdawczo-odbiorczych (w tym ewentualnych prób powtórzonych), 

c) wymagane podatki i opłaty celne, 

d) koszt przetransportowania jednostki do miejsca remontu (jeżeli dotyczy) 

oraz koszt jednostkowy brutto robocizny (w zł/roboczogodzinę), do uwzględnienia w kosztorysach 

na prace poweryfikacyjne. 
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2) Zaoferowana cena/koszt roboczogodziny musi być ceną/kosztem ostateczną/-ym. Oferta nie może 

zawierać zapisu „cena/koszt do negocjacji”. Ewentualny upust cen musi być uwzględniony  

w oferowanej cenie/koszcie. 

3) Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia 

odbywać się będzie w złotych polskich. 

4) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy obliczyć przy zastosowaniu obowiązującej stawki 

podatku od towarów i usług (brutto). 

5) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego, zgodnie z przepisami o wewnątrz wspólnotowym nabyciu towarów, Zamawiający  

w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,  

który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6) Cenę należy podać w sposób powszechnie używany i jednoznacznie wskazujący na oferowaną cenę,  

do dwóch miejsc po przecinku (np. 120,99). Jeżeli cena nie zawiera groszy, można nie wpisywać 

groszy (np. 120) lub użyć symbolu ,- (np. 120,-). 

7) Oferta może zawierać tylko jedną cenę. Oferta zawierająca kilka propozycji cenowych zostanie 

odrzucona. 
 

4.5. Tajemnica przedsiębiorstwa 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec informacje, które stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym Wykonawcom i osobom trzecim. 

Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

Tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz 419 z późn. zm.). Przez tajemnicę przedsiębiorstwa 

rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze  

ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji  

albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji  

lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania  

ich w poufności. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy, a także innych 

informacji jawnych na podstawie odrębnych przepisów, m.in. ujawnianych w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, Biuletynie Informacji Publicznej lub dotyczących wykonanych zamówień publicznych. 
 

4.6. Zmiany w ofercie i wycofanie oferty 

1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

2. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą 

kopertę, oznaczoną jak w rozdziale 4 pkt 4.1. ppkt 6, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie". 

3. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie 

terminu składania ofert. 
 

4.7. Termin związania ofertą  
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 

nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
 

ROZDZIAŁ 5. WADIUM 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

ROZDZIAŁ 6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

Ofertę należy złożyć nie później niż do 29.07.2019 r. godz. 9:00 w Komendzie Morskiego Oddziału 

Straży Granicznej 80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35, kancelaria – II piętro, pok. 218. 

Uwaga: teren zamknięty – obowiązują przepustki. 

Ofert nie należy pozostawiać na biurze przepustek ani osobom nieuprawnionym. 

Zamawiający otworzy oferty tego samego dnia o godz. 9:15 w obecności Wykonawców, którzy zechcą 

przybyć do Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku przy ul. Oliwskiej 35,  

w pok. 125. 
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O zachowaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu oferty  

do kancelarii Zamawiającego. Oferty, które zostaną przesłane pocztą (lub inną drogą, np. pocztą 

kurierską) i wpłyną do kancelarii Zamawiającego po wyżej określonym terminie zostaną uznane  

za złożone po terminie i zwrócone niezwłocznie. 

 

ROZDZIAŁ 7. KRYTERIUM OCENY OFERT. SPOSÓB OCENY I BADANIA OFERT  

Zamawiający dokona oceny ofert według poniższych zasad: 

 

7.1. Kryteria oceny ofert 
Przy wyborze i ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (dotyczy 

wszystkich części zamówienia): 

1. cena ryczałtowa brutto za prace nie wymagające weryfikacji i za wykonanie weryfikacji - 50 %, 

2. koszt roboczogodziny za prace poweryfikacyjne - 10 %, 

3. długość okresu gwarancyjnego - 10 %, 

4. wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz usunięciu  

wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości (wartość z przedziału 0,2%-0,5%; w zaokrągleniu  

do 0,1%) - 30%. 

 

7.2. Sposób oceny i badania ofert 

Oceniane będą tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. Podczas oceny oferta może uzyskać maksymalnie 

100 punktów. Komisja dokona obliczenia ilości punktów wg poniższych wzorów: 

 

1) Cena ryczałtowa brutto za prace nie wymagające weryfikacji i za wykonanie weryfikacji 

 

        najniższa cena ofertowa brutto  

----------------------------------------------- x  50 = ilość punktów 

             cena brutto danej oferty 

 

2) Koszt roboczogodziny za prace poweryfikacyjne  

 

      najniższy koszt roboczogodziny 

----------------------------------------------- x  10 = ilość punktów 

 koszt roboczogodziny dla danej oferty 

 

3) Długość okresu gwarancyjnego 

 

    okres gwarancji jakości danej oferty  

-------------------------------------------------- x 10 = ilość punktów 

  najdłuższy oferowany okres gwarancji 

 

Uwaga: Okres gwarancji musi być wyrażony w pełnych miesiącach i musi wynosić nie mniej niż  

24 miesiące. Wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagany okres minimalny musi być oferowane  

w okresach 6-cio miesięcznych. Za maksymalny okres gwarancji, podlegający ocenie przyjmuje się okres 

48 miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy Zamawiający 

przyjmie do oceny okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy. 

 

Jeżeli okres gwarancji określony zostanie w sposób niezgodny ze wskazanym powyżej, Zamawiający, 

zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy, ma obowiązek odrzucenia oferty. 

 

4) Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz usunięciu  

wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości (wartość z przedziału 0,2%-0,5%, w zaokrągleniu 

do 0,1%) 

 
    wysokość kary zadeklarowana w danej ofercie 
---------------------------------------------------------  x 30 = liczba punktów 
       najwyższa zadeklarowana wysokość kary 

                  spośród wszystkich ofert  

 

Uwaga! Minimalna wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz usunięciu 

wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości, wymagana przez Zamawiającego wynosi: 0,2 %. 
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Maksymalna wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz usunięciu  

wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości, uwzględniona do oceny ofert wynosi: 0,5 %. 

Jeżeli Wykonawca zaproponuje wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy 

oraz usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości większą niż 0,5 %, do oceny oferty 

zostanie przyjęta wartość 0,5 %. 
 

Jeżeli wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz usunięciu  

wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości określona zostanie w sposób niezgodny ze wskazanym 

powyżej Zamawiający, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy, ma obowiązek odrzucenia oferty. 
 

Oceniona jako najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostanie oferta,  

która uzyska najwyższą liczbę punktów.  

Jeżeli nie będzie można ocenić, która z ofert jest najkorzystniejsza z uwagi na to, że zostały złożone oferty 

o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert 

dodatkowych. 
 

W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści ofert. 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń  

i/lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 3.7. Specyfikacji. 
 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców 

o okolicznościach, o których mowa w art. 92 Ustawy oraz zamieści te informacje na swojej stronie 

internetowej.  
 

ROZDZIAŁ 8. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 

8.1. Zawarcie umowy 

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  

o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane  

w inny sposób niż określony wyżej.  

Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa wyżej,  

jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 
 

Umowa zostanie podpisana wyłącznie na warunkach określonych w projekcie umowy. 
 

Do zawarcia umowy wymagane będzie wykazanie uprawnienia do zaciągnięcia zobowiązania będącego 

przedmiotem umowy przez osoby występujące w imieniu wybranego Wykonawcy oraz wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę.  
 

Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorys ofertowy, opiewający  

na kwotę równą cenie brutto oferty i uwzględniający wszystkie pozycje wymienione w opisie przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji. Kosztorys ofertowy zostanie wykorzystany  

w szczególności w przypadkach określonych w § 11 projektu umowy.  
 

8.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Na podstawie art. 147 ust. 1 Ustawy Zamawiający będzie żądał od wybranego Wykonawcy wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Zamawiający, zgodnie z art. 148 ust. 1 Ustawy, dopuszcza następujące formy wnoszenia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy: 

a) pieniądz,  

b) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym  

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancje bankowe, 

d) gwarancje ubezpieczeniowe, 

e) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  
 

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innych 

formach. 
 

Gwarancje i poręczenia muszą być bezwarunkowe i płatne na każde żądanie Zamawiającego,  

a upływ terminu zgłaszania przez Zamawiającego roszczeń z gwarancji lub poręczenia nie może nastąpić 

wcześniej niż 30 dni po upływie terminu realizacji umowy. 
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Wszelkie spory dotyczące gwarancji lub poręczenia rozpatrywane będą zgodnie z prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają właściwości sądów powszechnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

Zamawiający nie dopuszcza, aby w treści gwarancji lub poręczenia zawarte było odesłanie  

do stosowania jakichkolwiek reguł bądź przepisów innych, niż obowiązujące prawo 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wynosiło 10% ceny ofertowej Wykonawcy  

z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT). 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na poniższy 

rachunek bankowy: 

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Gdańsku 89 1010 1140 0150 2013 9120 0000 
 

UWAGA! Pieniądze muszą wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed podpisaniem umowy, w związku  

z tym przelewu należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji  

po zaakceptowaniu jego treści przez Zamawiającego należy złożyć przed podpisaniem umowy w kasie 

Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku przy ul. Oliwskiej 35 pok. 3 (kasa jest czynna  

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-12.00, w środy kasa jest nieczynna). 
 

8.3. Zmiany zawartej umowy 
1. Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany 

umowy mogą wystąpić wyłącznie za zgodą obu Stron umowy i pod warunkiem,  

że nie naruszają przepisów Ustawy. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:  

1) terminu realizacji umowy - Zamawiający uzgodni z Wykonawcą w formie pisemnej,  

nowy termin realizacji umowy w przypadku, gdy: 

a) towarzystwo klasyfikacyjne nakaże wykonanie prac dodatkowych, od realizacji których 

uzależnione będzie wykonanie przedmiotu umowy, mających istotny wpływ na termin 

wykonania umowy (§ 4 ust. 2 lit. a projektu umowy), 

b) prace poweryfikacyjne z przyczyn technologicznych nie będą mogły być wykonane  

w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 projektu umowy, co winien Wykonawca wykazać  

na piśmie, po przedstawieniu Zamawiającemu kosztorysu dla prac poweryfikacyjnych  

(§ 4 ust. 2 lit. b projektu umowy); 

c) jednostka pływająca nie zostanie udostępniona Wykonawcy w dniu o którym mowa w §4  

ust. 1 projektu w związku z koniecznością wykorzystania jednostki pływającej do realizacji 

ustawowych zadań w ochronie granicy państwa (§ 4 ust. 2 lit. c projektu umowy). Termin 

wykonania umowy ulegnie zmianie stosownie do ilości dni przesunięcia terminu 

udostępnienia jednostki pływającej do remontu. 

2) opisu przedmiotu zamówienia w przypadkach, o których mowa w §12 ust. 1 i 3 projektu umowy; 

3) wynagrodzenia: 

a) w przypadku, o którym mowa w §12 ust. 2 projektu umowy, 

b) w przypadku wystąpienia ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT w zakresie 

zmienionej jej wysokości. 

3. W przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania umowy przesłanki do jej zmiany w zakresie,  

o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. a i b powyżej oraz §12 ust. 3 projektu umowy,  

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć niezwłocznie Zamawiającemu pisemny wniosek zawierający 

propozycję zmiany wraz z uzasadnieniem konieczności jej wprowadzenia. W przypadku wyrażenia 

zgody przez Zamawiającego stosowna  zmiana umowy zostanie wprowadzona zgodnie z pkt 1. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności , o których mowa w §4 ust. 2 lit c projektu umowy, Zamawiający 

zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wykonawcę o powyższych okolicznościach i terminie 

udostępnienia do remontu jednostki pływającej.   
 

ROZDZIAŁ 9. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone  

w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dla potwierdzenia klasy PRS na jednostce pływającej typu 

CONRAD C-46  S/Y GALEON. Jednostka jest wydokowana i stacjonuje w Kaszubskim  Dywizjonie Straży 

Granicznej w Gdańsku-Westerplatte ul. mjr. Henryka Sucharskiego 1. 

 Zamawiający dopuszcza wykonanie remontu w miejscu wydokowania. Zamawiający dopuszcza 

przetransportowanie jednostki na koszt wykonawcy do miejsca wykonania remontu. 

 

Podstawowe dane jednostki: 
 

Nazwa jednostki pływającej: S/Y GALEON 

Typ jednostki pływającej:     jacht typu CONRAD C- 46 

Producent:                              STOCZNIA CONRAD 

Rok produkcji:                       1986 

Klasa:                                     * yK 

Długość całkowita:                14,14 m  

Szerokość całkowita:             4,10 m 

Zanurzenie:                            1,90 m 

 

Wyporność:                            16 t 

 

 

Materiał kadłuba:  laminat poliestrowy. 

Jednostka pod nadzorem PRS. 

Napęd: 

- silnik spalinowy SW 400 /M 2/ 1 REKIN  70 kW           - 1 szt. 

- przekładnia  redukcyjno - nawrotna typu WOLA  R-20  - 1 szt. 
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Zakres zamówienia obejmuje 

           CZĘŚĆ I                             PRACE NIE WYMAGAJĄCE WERYFIKACJ 

L.P. NAZWA 

REMONTOWANEGO 

URZĄDZENIA 

SZCZEGÓŁOWY  ZAKRES PRACY MATERIAŁ/ 

ILOŚĆ. 

1 Przyjęcie jednostki do 

remontu 

-   sporządzenie protokołu oględzin jednostki pływającej SG w 

doku, 

-   ustawienie rusztowań wokół jednostki w zależności od 

technologii stosowanej przez wykonawcę, 

- zaopatrzenie jednostki w energię elektryczną i środki p- poż, 

- odbiór śmieci, 

- prowadzenie książki prac pożarowo niebezpiecznych i  

dziennika  remontu, 

- rozmieszczenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych, 

- zapewnienie przez wykonawcę zdania i przechowywania 

paliwa, 

- w przypadku wykonywania remontu poza miejscem stałego 

bazowania wykonawca zapewni załodze jednostki korzystanie 

z pomieszczeń socjalnych dla 2 osób, umożliwienie 

korzystania z wody i urządzeń sanitarnych lub zapewnienie 

miejsca do postawienia kontenera mieszkalnego 

Zamawiającego i umożliwienie korzystania z wody i urządzeń 

sanitarnych, 

- w przypadku przeprowadzenia remontu jednostki w miejscu jej 

stałego bazowania, Zamawiający udostępni Wykonawcy 

możliwość podłączenia do opomiarowanego przyłącza 

elektrycznego. Wykonawca będzie ponosił koszty energii 

zużytej do wykonania prac remontowych na podstawie 

wskazań liczników wewnętrznych i cen jednostkowych 

dostawcy energii elektrycznej. 

 

 

2  Próby 

 zdawczo-odbiorcze  

(morskie) 

Zgodnie z planem sporządzonym przez Wykonawcę i 

zatwierdzonym przez Zamawiającego. Zamawiający na czas prób  

zapewni obsługę mechanizmów i materiały MPS. Sporządzenie 

protokołu z prób. 

 

 

 2 godz. 

3 Kadłub. 

Część podwodna   i 

nawodna 

 

-   mycie hydromonitorem   podwodnej i nawodnej części               

kadłuba z płetwą  sterową , 

-   zabezpieczenie wszystkich otworów w kadłubie, 

- czyszczenie podwodnej i nawodnej części kadłuba wraz z 

kokpitem i pokładem według potrzeb, 

- malowanie farbą dwuskładnikową, zgodnie z zaleceniami 

producenta farb, przygotowanej podwodnej i nawodnej części 

kadłuba, 

- użyte przez Wykonawcę farby muszą swoimi parametrami być 

równoważne lub przewyższać te ostatnio stosowane, ilość 

warstw uzależniona od technologii malowania, 

 

1,75 x 14,1 x 2 + 

pawęż  8 + kokpit, 

pokład 13 = ok.70 

m² 

(część nawodna) 

 

14,10 x 2 x 2= 

ok.60 m² 

(część podwodna) 

4 Knagi ,kausze. -  demontaż starych, 

-  montaż nowych wg. wzoru i zaleceń załogi, 

-  zdanie w działaniu, 

Knagi - 6 szt. 

Kluzy -  4szt. 

 

5 Kadłub (pawęż). - demontaż drabinki , 

- prostowanie drabinki, 

- naprawa uszkodzonego poszycia kadłuba w miejscach 

mocowania drabinki,  

- wzmocnienie kadłuba w miejscach mocowania drabinki, 

-   montaż drabinki, 

-   zdanie w działaniu, 

Drabinka ze stali 

nierdzewnej-1szt. 

dł. 310 cm, szer. 35 

cm, ∅ 3cm, 
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6 Maszt. 
-  spawanie pęknięcia sailingu ( aluminium ), 

 

-  wymiana na nowe oświetlenia sailingów na lampy LED 24V 

   z  max. dopuszczalną  mocą, 

-  zdanie w działaniu, 

Długość pęknięcia 

ok.40 cm. 

- 2 szt. lamp 

7 Pomieszczenia socjalne. 
-  wykonanie nowych materacy ( do siedzisk ), według wzoru, 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  wymiana na nowe wkładów oparć, według wzoru, 

 

 

 

 

 

 

-  wykonanie nowych pokrowców na siedziska i oparcia 

 ( zdejmowane z suwakami ), 

 

 

-  demontaż starego i montaż nowego fotela nawigacyjnego, 

   według  zaleceń załogi, 

Siedziska(w cm) : 

4 szt.(65x210),  

2 szt.(56x200),  

2 szt.(61x150),  

1 szt.(50x155), 

1 szt.(65x100),  

1 szt.(60x130),  

1 szt.(75x130) 

 

Oparcia(w cm): 

2 szt.(40x200), 

2 szt.(60x40), 

2 szt.(50xx65), 

1 szt.(50x130),  

1 szt.(50x135) 

 

Siedziska -12 szt. 

Oparcia    - 8 szt. 

 

 

1 szt. 

8 Remont systemu 

wentylacji pomieszczeń 

socjalnych. 

-  montaż nowych wentylatorów (norma IP 66 lub wyższa) 

    w kanałach wentylacyjnych pomieszczeń, 

- poprowadzenie nowej instalacji elektrycznej 24V , do każdego 

wentylatora włącznik ( miejsce montażu włącznika według 

zaleceń załogi ), 

-  zdanie w działaniu, 

 

3 szt. kierunek 

pracy –tłoczący 

 24 V 

 2 szt. kierunek 

pracy – ssący 24V 

9 Pomieszczenie 

łazienki/WC. 

Remont. 

- demontaż starych urządzeń sanitarnych i paneli , 

- montaż nowych paneli na ściany i sufit, 

- wykonanie nowej podłogi antypoślizgowej w formie brodzika 

z odpowiednim spadkiem do studzienki odpływowej  (w 

przypadku nieodpowiedniego spadku montaż nowej studzienki 

odpływowej z pompą 24 V), 

- montaż nowej umywalki wraz z odpływem i nową baterią, 

- montaż nowej baterii prysznicowej, 

- montaż nowego kompaktu WC z maceratorem 24V, 

- montaż nowych szafek, 

- montaż nowych półek, 

- wykonanie, montaż nowej instalacji odprowadzania ścieków 

szarych z pomieszczenia łazienki/WC oraz kambuza do 

zbiornika wraz z pompą 24 V i pompą ręczną, 

- wyprowadzenie zamykanego odpływu ścieków szarych na 

pokład, 

 

 

 

- montaż nowego wentylatora ( norma IP 66 lub wyższa ) 

kierunek pracy - ssący 24 V wyprowadzenie wylotu na pokład , 

montaż wywietrznika pokładowego nierdzewnego z 

możliwością szczelnego zamknięcia z pokładu, poprowadzenie 

nowej instalacji elektrycznej  24 V montaż włącznika, 

- zdanie w działaniu, 

Umywalka, bateria 

umywalki , bateria 

prysznica,  brodzik 

pod prysznicem. 

Białe panele 

ścienne 

laminowane 

wodoodporne. 

Łazienka ściany 

- ok. 14 m². 

Sufit 

- ok.2 m², 

Podłoga  

- ok.2  m². 

Wymiar szafki ok. 

60 cm x 220 cm 

 

1 szt.       
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10 Pomieszczenie silnika 

głównego 

- montaż nowych wentylatorów ( norma IP 66 lub wyższa ) do 

nawiewu komory silnika , poprowadzenie nowej instalacji 

elektrycznej 24 V, jeden włącznik do dwóch wentylatorów, 

 

- wyprowadzenie wylotu na pokład , montaż wywietrznika 

pokładowego nierdzewnego z możliwością szczelnego 

zamknięcia, 

- zdanie w działaniu, 

 

 

-   montaż nowego wygłuszenia komory silnika głównego, 

1 szt. kierunek 

pracy –ssący 24V, 

1 szt. kierunek 

pracy -tłoczący 

24V, 

 

Wymiary komory 

silnikowej: 170 x 

190 x 90cm 

11 Pokład -  dostawa montaż nowych luków pokładowych aluminiowych z 

możliwością  otwarcia od zewnątrz ( możliwa blokada tej opcji ) 

lub  zamykanych na klucz, 

-  zdanie w działaniu, 

Wymiary luków:  

1 szt. 55x55cm, 

1 szt. 65x65cm 

12 Kolumna sterowa  -  przebudowa kolumny z miejscem ( zabudowa ) na ploter typu 

E 120 RAYMARINE (12,1”), 

-  zdanie w działaniu, 

 

 

13 Nawigacja -  montaż nowej anteny radarowej ( cyfrowej) do plotera E 120 

RAYMARINE z odpowiednim okablowaniem z możliwością 

rozłączenia przewodów przy wyjęciu masztu z anteną , 

- zdanie w działaniu, 

 

 

14 Nawigacja -  montaż nowej anteny GPS do plotera A 65 wraz z akcesoriami i 

odpowiednim okablowaniem, 

-  zdanie w działaniu, 

 

15 Lodówko-chłodziarka  

jachtowa 24V 

- dostawa i montaż lodówko - chłodziarki jachtowej 24 V , 

pojemność ok. 80 litrów, 

- zdanie w działaniu, 

1 szt. 

16 Mocowanie dławicy 

wału śrubowego 

 

- demontaż uszkodzonej szpilki mocującej, 

-  montaż nowej szpilki mocującej wraz z podkładką 

 zabezpieczającą, 

1 szt. 

 

17 Instalacja paliwowa - wymiana przewodów miedzianych na instalacji paliwowej na 

nowe przewody elastyczne olejoodporne (według wzoru), 

-  zdanie w działaniu, 

 20 mb, 

 

 

18 Zawory instalacji 

paliwowej 

- wymiana na nowe zawory kulowe, 

- wykonanie nowej listwy paliwowej z 3 zaworami  

( według wzoru ), 

-   zdanie w działaniu, 

Dwudrożne  ½ ’’      

- 5 szt. 

Dwudrożne 1 ½ ’’   

-3 szt. 
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19 Instalacja 230V - wykonanie projektu nowej instalacji 230 V ( zatwierdzonego 

przez inspektora PRS )  i wykonanie nowej instalacji 230 V z 

przyłączem do zasilania z lądu, tablicą rozdzielczą z 

zabezpieczeniami, 

- 8 podwójnych punktów odbioru obciążenie punktu ok. 

2000 W ( rozmieszczenie według zaleceń załogi ),  

-  montaż, 

-  zdanie w działaniu, 

 

20 System osuszania zęz - wykonanie montaż nowej instalacji osuszania  zęz jachtu z 

pompą 24V , 

- montaż nowej pompy ręcznej, 

- wyprowadzenie zamykanego odpływu na pokład, 

- zdanie w działaniu, 

 

21 System ogrzewania 

gorącym powietrzem 

-  dostarczenie i montaż nowego kompletnego i odpowiedniego 

do kubatury pomieszczeń urządzenia grzewczego napięcie 

zasilania 24 V , zasilanego paliwem żeglugowym DMA wraz z 

rozprowadzeniem instalacji nadmuchowej do 7 punktów ( według 

zaleceń załogi ), 

-  zdanie w działaniu, 

1 kpl. 

   

 

   CZĘŚĆ II                            PRACE WYMAGAJĄCE WERYFIKACJI 

 1 Silnik główny 

(wraz z całym 

osprzętem i układem 

wydechowym) 

- demontaż, 

- weryfikacja, 

- sporządzenie protokołu weryfikacji, 

- określenie zakresu remontu, 

- wykonanie kosztorysu, 

- montaż, 

-   zdanie w działaniu, 

 

Nieszczelność na 

połączeniu silnika 

z przekładnią. 

 

2 Przekładnia 

(wraz z całym  

osprzętem) 

 

- demontaż, 

- weryfikacja, 

- sporządzenie protokołu weryfikacji, 

- określenie zakresu remontu, 

- wykonanie kosztorysu, 

- montaż, 

-  zdanie w działaniu, 

Nieszczelność na 

połączeniu silnika 

z przekładnią. 

 

3 Przyrządy kontrolno-

pomiarowe(czujniki i 

wskaźniki) 

- demontaż, 

- weryfikacja, 

- sporządzenie protokołu weryfikacji, 

- określenie zakresu remontu, 

- wykonanie kosztorysu, 

- montaż, 

-   zdanie w działaniu, 

-obrotomierz -  

2szt. 

-wskażnik ciśnienia 

oleju SG -2 szt. 

-wskażnik 

temp.oleju SG 

 -2 szt. 

-wskażnik 

temp.wody SG- 2 

szt. 

- wskaźnik 

ciśnienia oleju 

ster.przekładni -

1szt. 
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4 Urządzenie sterowe 

wraz z kołem 

sterowym i płetwą 

sterową 

- demontaż, 

- weryfikacja, 

- sporządzenie protokołów weryfikacji, 

- określenie zakresu remontu, 

- wykonanie kosztorysu, 

- montaż, 

-   zdanie w działaniu, 

 

 

5 Instalacja 

elektryczna    24 V 

remont. 

 

 

 

 

-   weryfikacja instalacji elektrycznej, 

-   sporządzenie protokołów weryfikacji, 

- określenie zakresu remontu, 

- wykonanie projektu nowej instalacji elektrycznej 24 V 

(zatwierdzonego przez inspektora  PRS), 

-  wykonanie bilansu elektrycznego, 

-  wykonanie megaatestu, wystawienie dokumentu dla  inspektora    

PRS, 

-  wykonanie kosztorysu, 

-  montaż, 

-  zdanie w działaniu, 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTNE INFORMACJE I POSTANOWIENIA 
 

1. Szczegółowa dokumentacja techniczna kadłuba, mechanizmów i urządzeń oraz szczegółowe instrukcje 

obsługi dostępne są na jednostce pływającej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 Czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) osób 

wykonujących czynności obejmujące prace remontowe na jednostce pływającej. 

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego  

w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę przedmiotowych wymagań określone zostały  

w projekcie umowy. 

3. Wszystkie poszczególne prace wykonywane przez Wykonawcę podlegają odbiorowi przez 

Zamawiającego w trakcie i po jej zakończeniu. 

4. Rozpoczęcie prób zdawczo- odbiorczych może nastąpić po dostarczeniu przez wykonawcę kompletu 

dokumentów związanych z remontem. 

5. Nowe urządzenia muszą być dostarczone wraz z instrukcją obsługi w języku polskim. Instrukcje 

nowych urządzeń dostarczyć przynajmniej 3 dni robocze przed planowanym uruchomieniem 

(odbiorem, szkoleniem). 

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za remont przeprowadzi szkolenie dla załogi z obsługi nowo 

zamontowanych urządzeń. 

7. Pierwsze uruchomienie nowych urządzeń powinno odbyć się z udziałem autoryzowanego serwisanta. 

8. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów/urządzeń równoważnych. Przez 

produkty/urządzenia/materiały równoważne należy rozumieć takie, których parametry techniczne  

i użytkowe są równe lub przewyższają wskazane w opisie. 

9. Części zamienne, materiały, urządzenia i mechanizmy użyte do remontu jednostki pływającej muszą 

posiadać odpowiednie świadectwa uznania PRS lub innego towarzystwa klasyfikacyjnego będącego 

członkiem Międzynarodowego Zrzeszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych IACS w zakresie 

wymaganym przez przepisy PRS. Dokumenty muszą być aktualne w dniu montażu na jednostce. 
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10. Wszystkie urządzenia, części i materiały dostarcza Wykonawca chyba, że niniejszy Opis stanowi 

inaczej. Zapis „montaż nowego” należy rozumieć jako dostawę i instalację wymienionych  

w poszczególnych punktach urządzeń, części, materiałów i wyposażenia. 

11. Przez pojęcie nowego mechanizmu, urządzenia lub części należy rozumieć tylko takie, które nie były 

wcześniej używane i posiadają aktualną gwarancję producenta. 

12. Nowe tabliczki informacyjne muszą być wykonane w technice jak obecnie (grawerowane). 

13. Montaż nowych piktogramów w poprzednich miejscach – wykonanie zgodnie z PN-EN ISO 7010. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu zaktualizowanej 

dokumentacji technicznej uwzględniającej wszystkie dokonane zmiany. Dokumentacja musi być 

zatwierdzona przez PRS. 

15. Wykonawca musi przewidzieć i uwzględnić w kalkulacji konieczność wszelkich prac dostępowych  

w zależności od przyjętej przez Wykonawcę technologii remontu. 

16. Przeglądy urządzeń łączności i nawigacyjnych muszą być wykonane zgodnie z przepisami Regulaminu 

Radiokomunikacyjnego, SOLAS 1974 z poprawkami zawartymi w przepisach GMDSS oraz 

administracji morskiej RP i PRS. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do założenia i bieżącego prowadzenia dziennika remontu. W dzienniku 

remontu dokumentuje się przebieg remontu oraz pozostałe zdarzenia mające związek z wykonywanymi 

pracami. Na stronie tytułowej dziennika należy umieścić informacje o osobach funkcyjnych 

związanych z realizacją umowy wraz z telefonicznymi numerami kontaktowymi. Wpisy do dziennika 

mają prawo dokonywać nadzorujący remont ze strony Wykonawcy, inspektor nadzoru remontu  

i inspektor PRS. Wpis do dziennika musi być potwierdzony przez upoważnionego przez Wykonawcę 

pracownika, funkcjonariusza nadzorującego remont lub inspektora nadzoru remontu. 

18. Niezależnie od miejsca realizacji przedmiotu umowy odpowiedzialnym za bezpieczeństwo postoju i 

przeciwpożarowe w trakcie realizacji umowy jest Wykonawca. 

19. Przystąpienie do prac pożarowo niebezpiecznych, a w szczególności prac spawalniczych i z otwartym 

ogniem wymaga pisemnego zezwolenia wydanego przez dowódcę jednostki pływającej lub osoby  

go zastępującej. Pisemnego zezwolenia udziela się w formie wpisu w książce prac pożarowo 

niebezpiecznych. 

20. Przed przystąpieniem do prac spawalniczych funkcjonariusz nadzorujący i osoba wyznaczona przez 

Wykonawcę remontu do nadzoru nad pracami pożarowo niebezpiecznymi weryfikuje czy osoba 

wykonująca spawanie lub prace z otwartym ogniem posiada wymagane uprawnienia spawalnicze  

i weryfikuje czy jest to osoba, której takie prace zlecił Wykonawca remontu i czy uzyskał zezwolenie 

dowódcy jednostki pływającej. 

21. Po zakończeniu prac spawalniczych dowódca jednostki pływającej wyznacza członka załogi  

do sprawdzenia czy sprzęt spawalniczy służący do wykonania tych prac został wyłączony  

i zabezpieczony. 

22. Po zakończeniu prac spawalniczych służba dyżurna jednostki pływającej przeprowadza kontrolę pod 

względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Kontrola jest przeprowadzona w pomieszczeniu 

objętym pracami spawalniczymi i pomieszczeniach sąsiednich. Należy jej dokonać bezpośrednio  

po zakończeniu prac i w odstępach 30 minutowych przez kolejne 4 godziny po zakończeniu prac.  

Fakt dokonania kontroli służba dyżurna odnotowuje w książce prac pożarowo niebezpiecznych. 

23. Dowódca jednostki pływającej z upoważnioną osobą ze strony Wykonawcy określi zasady 

współdziałania w zakresie ochrony ppoż. w tym wskazane zostaną osoby odpowiedzialne za kierowanie 

akcją ratowniczą do momentu przybycia jednostki straży pożarnej. 

24. Zabrania się wykonywania prac spawalniczych i prac z otwartym ogniem na jednostce pływającej  

i w jej pobliżu w następujących przypadkach: 

a) w pomieszczeniach, w których tego samego dnia przeprowadzono prace malarskie lub klejenie, 

b) przy zbiornikach, przewodach i urządzeniach znajdujących się pod ciśnieniem, 
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c) przy zbiornikach, urządzeniach i przewodach po gazach, płynach wybuchowych i łatwopalnych 

bez świadectwa odgazowania tych instalacji, wydanego przez upoważnione laboratorium, 

d) w pomieszczeniu całkowicie lub częściowo wypełnionych materiałami wybuchowymi  

lub łatwopalnymi, 

e) w pomieszczeniach, w których znajdują się akumulatory elektryczne, 

f) w odległości mniejszej niż 30 m od miejsca przeładunku materiałów wybuchowych  

lub łatwopalnych, 

g) na nabrzeżach portowych bez każdorazowej zgody dyspozytora, 

h) gdy prace wykonywane są przez jedną osobę w pomieszczeniu zamkniętym i brak jest osoby 

asystującej, 

25. W celu dokonania oględzin Zamawiający może udostępnić jednostkę pływającą w miejscu stałego 

bazowania. 

26. Przez termin „ prace nie wymagające weryfikacji” należy rozumieć wszelkie prace, w tym wymianę 

części i materiały eksploatacyjne, przewidziane instrukcją obsługi i dokumentacją techniczną 

producenta, które powinny być wykonane obligatoryjnie dla danego rodzaju przeglądu. 

27. Przez termin „ prace wymagające weryfikacji” należy rozumieć wszelkie prace przewidziane instrukcją 

obsługi i dokumentacją techniczną producenta, których celem jest ustalenie przyczyny niesprawności 

oraz przydatności mechanizmu/urządzenia/zespołu/części do dalszej eksploatacji zgodnie z wymogami 

producenta w tym: demontaż/montaż mechanizmu/urządzenia poddanego weryfikacji z jednostki/na 

jednostkę, rozebranie mechanizmu/urządzenia na części, umycie, oględziny i pomiary, określenie 

zakresu prac remontowych, sporządzenie protokołu weryfikacyjnego i kosztorysu. 
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Nazwa Wykonawcy_______________________________________________________________________________ 

Adres Wykonawcy________________________________________________________________________________ 

REGON: _______________________________          NIP: ________________________________________________ 

Telefon ________________________________          Telefax ______________________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________________________________ 

 

OFERTA 
Morski Oddział Straży Granicznej 

ul. Oliwska 35 

80-563 Gdańsk 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego  

na wykonanie remontu doraźnego na jednostce pływającej typu CONRAD C-46, składamy niniejszą ofertę. 
 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy  

do niej zastrzeżeń. Stwierdzamy, że zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty i właściwego 

wykonania zamówienia. 
 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. Akceptujemy 

warunki płatności. 
 

Oświadczamy, iż zamówienie wykonamy zgodnie z obowiązującymi przepisami wydanymi przez Polski 

Rejestr Statków S.A. (PRS). 
 

Oferujemy wykonanie remontu doraźnego na jednostce pływającej typu CONRAD C-46, zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w projekcie umowy dotyczących w szczególności 

terminu wykonania i warunków płatności, za następujące ceny i składniki cenotwórcze: 
 

1) ceny ryczałtowe za prace nie wymagające weryfikacji i za wykonanie weryfikacji, według poniższej 

tabeli wyceny:  
 

UWAGA! Przed wypełnieniem tabeli wyceny należy zapoznać się z wymaganym sposobem sporządzenia 

oferty i obliczenia ceny oferty opisanym w Rozdziale 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

L.p. Nazwa zakresu czynności 
Szczegółowy zakres pracy  

oraz materiały i ilości  

Cena brutto 

w tym VAT 23% 

1. Zakres 1 

prace nie wymagające 

weryfikacji 

Określone w opisie przedmiotu zamówienia, 

tj. załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 

 

2. Zakres 2 

prace wymagające 

weryfikacji 

Określone w opisie przedmiotu zamówienia 

tj. załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 

 

RAZEM  

Zakres 1 i Zakres 2 

 

 

2) składniki cenotwórcze, na podstawie których będziemy sporządzać kosztorys na wykonanie prac 

poweryfikacyjnych (kosztorys prac poweryfikacyjnych), według wzoru i zasad określonych przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 

a) cena jednostkowa robocizny: __________ brutto zł/rg (w cenie jednostkowej robocizny ujęto koszty 

ogólnozakładowe, koszty pracy sprzętu i zysk), 

b) ceny jednostkowe części zamiennych, materiałów, urządzeń i mechanizmów niezbędnych do wykonania 

prac poweryfikacyjnych - Zobowiązujemy się każdorazowo uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego  

na zastosowaną cenę.  
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Oświadczamy, że na wykonane przez siebie i podwykonawców (jeżeli będą występować) prace oraz użyte 

części zamienne, materiały, mechanizmy i urządzenia deklarujemy długość okresu gwarancyjnego _______ 

miesięcy (nie mniej niż 24 miesiące). 

 

Deklarujemy następującą wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz 

usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości: _____%*  
 

*nie mniej niż 0,2% kwoty określonej w § 11 ust.1 projektu umowy 
 

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 

Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 
Oświadczamy, że wykonanie niżej wymienionych części zamówienia zamierzamy powierzyć 

podwykonawcy: 
 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________________________ 

(Należy podać zakres prac zleconych podwykonawcy oraz firmę podwykonawcy – o ile jest znana. W razie braku 

wpisu Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.)  

 

Oświadczamy, że 1: 
2 wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się  

o udzielnie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. 

 

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?1 

  TAK 

  NIE 

 
Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w rozdziale 3. Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

 

_____________, dnia ____.____.2019r. 

      Podpisano _________________________________________ 
(podpisy osób upoważnionych do składania  

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

UWAGA: Podpisy powinny być złożone w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą (składać się  

co najmniej z nazwiska lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu). 

 

 

 

 
1 zaznaczyć odpowiednie. 

1) Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO; 

2) Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia średniorocznie mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO; 

3) Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia średniorocznie 

mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza  
43 milionów EURO. 
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
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_______________________________ 
Nazwa Wykonawcy 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 

remontu doraźnego na jednostce pływającej typu CONRAD C-46, oświadczam, że na dzień składania 

ofert nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek wymienionych  

w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 Ustawy. 

 
 

 

 
 

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

miejscowość i data  podpis osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PODMIOTU,  

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 Ustawy  

/należy wypełnić jeżeli Wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich/ 

 

Oświadczam, że podmiot/ty na zasoby których powołuję się w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wskazane w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, nie podlega/ją wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Ustawy. 

 
 

 

 
 

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

miejscowość i data  podpis osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 

 

UWAGA: 
 

Podpisy powinny być złożone w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą (składać się co najmniej z nazwiska 

lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu). 
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_______________________________ 
Nazwa Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

na wykonanie remontu doraźnego na jednostce pływającej typu CONRAD C-46, oświadczam,  

że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

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

miejscowość i data  podpis osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PODMIOTU,  

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 Ustawy  

/należy wypełnić jeżeli Wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich/ 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych 

w Rozdziale 3 pkt. 3.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca,  

którego reprezentuję polega na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

 

Lp. Nazwa i adres podmiotu trzeciego Zakres udostępnionych zasobów 

   

   

 

 

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

miejscowość i data  podpis osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 

 

 

UWAGA: 
 

Podpisy powinny być złożone w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą (składać się co najmniej z nazwiska 

lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu). 
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............................................................. 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

ZOBOWIĄZANIE 

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów  

na potrzeby wykonana zamówienia 

 

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) …………………………….……………..……………… będąc  

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 

upoważnionym(/mi) do reprezentowania: 

 

…………………………….………………………………….……………………………… 

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 

o ś w i a d c z a m(y), 

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”,  

odda Wykonawcy: 

 …………………………………………………………………....…………………………….. 

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę) 

 

do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia niezbędne zasoby1……………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

(zakres udostępnianych zasobów) 

 

na potrzeby wykonana nw. zamówienia: 

„………………………………………………………………………………………………..” 

 

Sposób wykorzystania ww. zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia2: 

…………........………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

 

Charakteru stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą3: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Jednocześnie oświadczam(y), że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 5 Ustawy, 

będzie odpowiadał solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia zadeklarowanych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie będzie 

ponosił winy. 

 

 

…………………………………………..   …….…………………………………… 

(miejsce i data złożenia oświadczenia)                 (pieczęć i podpis osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu 

podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 
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1 Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego: 

 zdolności technicznej lub zawodowej 

 
2 np. podwykonawstwo. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 
3 np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sprawa nr 13/ZP/2019  Załącznik nr 6 – Projekt umowy 

 

1 z 10 

UMOWA NR _______________ 

 

 

zawarta _______________ w Gdańsku pomiędzy Skarbem Państwa - Morskim Oddziałem Straży 

Granicznej im. płk. Karola Bacza  z siedzibą w Gdańsku, ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk 

NIP 583-000-80-97, REGON 190241779, reprezentowanym przez: 

 _____________________________________, 

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego:  ___________________________________________, 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 

 

a ______________________________________________________________________________           

NIP: ___________, REGON: ______________, reprezentowanym przez: 

___________________________, 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,  

łącznie zwanymi Stronami, a odrębnie Stroną. 

W wyniku wyboru przez Zamawiającego, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr _______) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, oferty Wykonawcy na wykonanie zamówienia 

publicznego pod nazwą …………………, Strony zawarły umowę, zwaną dalej „umową”,  o następującej 

treści: 

 

 

Rozdział 1. Przedmiot umowy 
 

§ 1 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu dla odnowienia klasy PRS jednostki 

pływającej Straży Granicznej S/Y GALEON typu CONRAD C-46, zwanej dalej „jednostką 

pływającą”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy i 

ofertą, na podstawie której Wykonawca został wybrany, której kserokopia stanowi załącznik Nr 2 

do umowy. 

2. Na zakres prac objętych niniejszą umową, zwanych dalej remontem, składają się: 

a) prace nie wymagające weryfikacji, 

b) weryfikacja i sporządzenie protokołów weryfikacyjnych określających zakres prac 

poweryfikacyjnych, sporządzenie kosztorysów prac poweryfikacyjnych oraz dokumentacji 

remontowej, 

c) prace poweryfikacyjne. 

3. Podczas remontu jednostki pływającej Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację 

remontową obejmującą dziennik remontu i książkę prac pożarowo niebezpiecznych. Wykonawca 

zobowiązany jest po zakończeniu remontu jednostki pływającej kopię dziennika remontu 

przekazać Zamawiającemu. 

4. Remont jednostki pływającej musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 

technicznymi określonymi przez Polski Rejestr Statków S.A., zwany w dalszej części umowy 

„PRS” lub „towarzystwem  klasyfikacyjnym”. 

5. W dzienniku remontu, o którym mowa w ust. 3 winny być dokonywane przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron umowy (inspektora nadzoru remontu i jego przełożonych, funkcjonariuszy 

nadzorujących remont, przedstawicieli Wykonawcy, inspektora PRS) wpisy w zakresie istotnych 

ustaleń mających wpływ na przebieg remontu, w tym również dotyczące uszkodzeń powstałych na 

jednostce pływającej w czasie trwania remontu z winy Wykonawcy lub jego pracowników i prac 

związanych z ich usunięciem. Wpisy dotyczące uszkodzeń powstałych w czasie trwania remontu 

na jednostce pływającej z winy pracowników Wykonawcy potwierdzane będą przez 

upoważnionego przez Wykonawcę pracownika i funkcjonariusza nadzorującego remont lub 

inspektora nadzoru remontu.   
§ 2 

1. Weryfikacja zakresu poszczególnych prac nastąpi w obecności jednej z osób, o których mowa      

w § 10 ust. 1 umowy i członka załogi jednostki pływającej. O terminie weryfikacji Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego z 48-godzinnym wyprzedzeniem przed planowaną weryfikacją, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, o której mowa w § 18 ust. 1 umowy. Z przeprowadzonej 
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weryfikacji Wykonawca sporządzi protokoły weryfikacyjne, określające zakres prac 

poweryfikacyjnych oraz sporządzi kosztorysy dla prac poweryfikacyjnych. 

2. Wykonanie prac poweryfikacyjnych wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego  

w formie pisemnej, zarówno co do zakresu rzeczowego (na podstawie protokołu weryfikacyjnego), 

kosztowego (na podstawie kosztorysu za wykonanie prac poweryfikacyjnych), jak i czasowego 

uwzględniającego proces technologiczny. Wykonanie tego zakresu prac zostanie udzielone 

Wykonawcy na piśmie. 
 

§ 3 
Wszystkie części zamienne i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu  umowy zapewni 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust.1 umowy,  chyba że opis 

przedmiotu zamówienia lub postanowienia niniejszej umowy stanowią inaczej. 

 

Rozdział 2. Warunki realizacji 
 

§ 4 
1. Termin wykonania umowy 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Jednostka 

pływająca udostępniona zostanie Wykonawcy do remontu najpóźniej  następnego dnia po dniu  

podpisania umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy w przypadku gdy: 

a) towarzystwo klasyfikacyjne nakaże wykonanie prac dodatkowych, nie ujętych w pracach nie 

wymagających weryfikacji oraz w pracach wymagających weryfikacji, od realizacji których 

uzależnione będzie wykonanie przedmiotu umowy,  

b) prace poweryfikacyjne z przyczyn technologicznych, niezależnych od Wykonawcy nie będą 

mogły być wykonane w terminie, o którym mowa w ust. 1, co winien Wykonawca wykazać na 

piśmie, po przedstawieniu Zamawiającemu kosztorysu dla prac poweryfikacyjnych,  

c) jednostka pływająca nie zostanie udostępniona Wykonawcy w terminie, o którym mowa w 

ust.1 w związku  z koniecznością wykorzystania jednostki do realizacji ustawowych zadań w 

ochronie granicy państwa. 

3. W przypadku uzgodnienia przez strony umowy  nowego terminu realizacji umowy z przyczyn,     

o których mowa w ust. 2 kary umowne określone w § 19 ust. 1 lit. a umowy będą miały 

zastosowanie w przypadku nie wykonania umowy przez Wykonawcę w uzgodnionym nowym 

terminie.     

4. Weryfikację, sporządzenie protokołów weryfikacyjnych i przedstawienie kosztorysów 

określających zakres prac wynikających z części II opisu przedmiotu zamówienia należy wykonać 

w czasie umożliwiającym wykonanie remontu jednostki pływającej w terminie, o którym mowa   

w ust. 1. Do każdego protokołu weryfikacyjnego należy opracować kosztorys dotyczący zakresu 

prac wymienionych w protokole weryfikacyjnym. 

5. Remont jednostki pływającej uznaje się za zakończony w dniu podpisania  protokołu zdawczo-

odbiorczego jednostki pływającej  po remoncie, na zasadach określonych w § 15 umowy. 

6. O terminie rozpoczęcia prób zdawczo-odbiorczych jednostki pływającej Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego z 48-godzinnym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej, o której 

mowa w § 18 ust. 1 umowy. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze 

zm.), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, osób wykonujących prace remontowe na jednostce 

pływającej   w ramach realizacji przedmiotu umowy.  
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę  wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace remontowe na jednostce pływającej 

w ramach realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania od Wykonawcy oświadczeń w tym zakresie, a także zanonimizowanych w części 

dotyczącej danych osobowych pracowników dokumentów potwierdzających spełnienie 

wyżej wskazanego  wymogu i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia 
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ww. wymogu, 

c) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do sposobu zatrudnienia osób wykonujących na 

rzecz Wykonawcy prace remontowe na jednostce pływającej w ramach realizacji przedmiotu 

umowy, zwrócenia się   o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

3. Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego 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, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 

4. Zamawiający w oparciu o ust. 2 lit. a może w szczególności żądać od Wykonawcy  poświadczoną 

za zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę  kopię umów o pracę każdej osoby wykonującej      

w trakcie realizacji zamówienia prace remontowe na jednostce pływającej. Kopia każdej umowy 

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa o ochronie danych 

osobowych. 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane w ust. 2 oświadczenia, dokumenty a także 

wyjaśnienia  w terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 7 dni, liczonym od daty 

otrzymania  pisemnego żądania.  

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace remontowe na jednostce pływającej w ramach realizacji przedmiotu umowy 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej  

w wysokości określonej w §19 ust. 1 lit. e umowy. W przypadku nieprzedłożenia przez 

Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, Wykonawca zapłaci karę umowną, o której mowa w §19 ust. 1 lit. f  umowy.   

7. Wykonawca nie później niż w dniu rozpoczęcia remontu zobowiązany będzie złożyć 

Zamawiającemu na piśmie informacje dotyczącą ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę 

skierowanych do realizacji prac remontowych, o których mowa w ust. 1, zawierającą imiona          

i nazwiska osób. 

8. Postanowienia ust. 1-7 mają zastosowanie w stosunku do podwykonawców, jeżeli umowa będzie 

realizowana przy ich udziale. 

 

§ 6 
1. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przeciwpożarowe jednostki pływającej w trakcie 

realizacji umowy. 

2. Za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), przeciwpożarowych (ppoż.)    

i ochrony środowiska przez pracowników Wykonawcy i podwykonawców w trakcie remontu 

jednostki pływającej odpowiada Wykonawca, zapewniając przewidziane przepisami prawa środki 

ochrony indywidualnej, odzież i obuwie oraz sprzęt BHP, a także  sprawując w tym zakresie 

nadzór przez cały okres realizacji umowy. 

3. Wykonawca, jego pracownicy oraz podwykonawcy zobowiązani są przed przystąpieniem do 

remontu jednostki pływającej do szczegółowego zapoznania się z instrukcjami BHP 

obowiązującymi na jednostce pływającej i bezwzględnego ich przestrzegania. Przystąpienie do 

prac jest tożsame z wypełnieniem powyższego obowiązku. 

4. Zasady wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych, w szczególności prac spawalniczych na 

remontowanej jednostce pływającej określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia, 

stanowiącym załącznik do umowy. 

§ 7 

 
Miejsce wykonania remontu ________________________________________________________ 

 

 

§ 8 
1. W przypadku przeprowadzenia remontu jednostki w miejscu jej stałego bazowania, Zamawiający 

umożliwi Wykonawcy podłączenie do opomiarowanego przyłącza elektrycznego.  
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2. Wykonawca będzie ponosił koszty energii zużytej do wykonania prac remontowych na podstawie 

wskazań liczników wewnętrznych i cen jednostkowych dostawcy energii elektrycznej. 

 
 

§ 9 
1. Remont jednostki pływającej zostanie przeprowadzony pod nadzorem PRS. Koszty związane z 

nadzorem towarzystwa klasyfikacyjnego pokrywa Zamawiający. 

2. Wszystkie odbiory i próby, niezbędne do zakończenia remontu jednostki pływającej będą 

przeprowadzane w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora PRS.  

3. Uzgodnień dotyczących terminów prób i odbiorów z towarzystwem klasyfikacyjnym dokonywał 

będzie Zamawiający w trybie roboczym zawiadamiając Wykonawcę co najmniej 48 godzin przed 

próbą lub odbiorem  za pośrednictwem poczty elektronicznej, o której mowa w § 18 ust. 1 umowy. 

4. Wszystkie części zamienne i materiały, urządzenia i mechanizmy użyte do remontu jednostki 

pływającej muszą być nowe. 

5. Części zamienne, materiały, urządzenia i mechanizmy użyte do remontu jednostki pływającej  

muszą posiadać odpowiednie świadectwa uznania PRS lub każdego innego towarzystwa 

klasyfikacyjnego będącego członkiem Międzynarodowego Zrzeszenia Towarzystw 

Klasyfikacyjnych IACS, w zakresie wymaganym przez przepisy PRS. 

 

§ 10 
1. Zamawiający będzie nadzorował realizację przedmiotu umowy poprzez swoich przedstawicieli: 

a)  _______________ 

2. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy sprawować będzie: 

a) _______________ 

3. Zmiana osób, określonych w ust. 1 i 2, następować będzie poprzez pisemne oświadczenie Strony 

złożone drugiej Stronie i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

4. Spory pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dotyczące jakości prac bądź użytych materiałów 

będzie rozstrzygał przedstawiciel PRS. Opinia przedstawiciela PRS będzie wiążąca dla obu Stron. 

Koszty związane z wydaniem przez towarzystwo klasyfikacyjne takiej opinii ponosi Strona 

przegrywająca w sporze. 

 

Rozdział 3. Wynagrodzenie 
 

§ 11 
1. Za wykonanie prac, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt a i b  Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie określone w ofercie (cena oferty), w wysokości:_______________ zł, (słownie 

złotych: _______________________________) brutto, w tym  obowiązująca stawka podatku 

VAT . 

2. Za wykonanie prac, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt c, to jest za prace poweryfikacyjne, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę wynikającą z zatwierdzonych kosztorysów dla  prac 

poweryfikacyjnych. 

3. Kosztorysy na prace poweryfikacyjne, o których mowa w ust. 2, będą sporządzone przez 

Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: 

a) cena jednostkowa brutto robocizny: _____________ zł/rg, 

b) ceny jednostkowe części zamiennych, materiałów, urządzeń i mechanizmów niezbędnych do 

wykonania prac poweryfikacyjnych  Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzyskać 

pisemną zgodę Zamawiającego. 

c) koszty ogólnozakładowe, koszty pracy sprzętu oraz zysk są ujęte w cenie jednostkowej 

robocizny. 

4. Kosztorysy, o których mowa w ust. 2, opracuje Wykonawca po weryfikacji, przed rozpoczęciem 

prac poweryfikacyjnych. Kosztorysy te podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed 

rozpoczęciem prac poweryfikacyjnych. 

5. Kosztorysy dla prac poweryfikacyjnych, o których mowa w ust. 2, Wykonawca sporządzi według 

wzoru określonego w załączniku nr 4 do umowy. 

6. Ceny i składniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę w ofercie nie podlegają zmianom,            

z zastrzeżeniem § 24 ust. 2 pkt 3 lit. b umowy.  
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§ 12 

 

1. Zamawiający zastrzega prawo do rezygnacji z niektórych punktów opisu przedmiotu zamówienia 

lub ich części w przypadku, gdy na skutek konieczności wykonania prac dodatkowych zleconych 

przez inspektora PRS lub zmiany stanu technicznego wyposażenia jednostki pływającej  w okresie 

przed przekazaniem jednostki pływającej do remontu w stosunku do stanu opisanego w opisie 

przedmiotu zamówienia wykonanie określonych prac stanie się nieuzasadnione.  

2. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania niektórych pozycji opisu przedmiotu 

zamówienia lub ich części w sytuacji opisanej w ust. 1, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy zostanie pomniejszone o wartość wycenionej przez Wykonawcę w kosztorysie 

ofertowym pozycji opisu przedmiotu zamówienia lub jej części, z wykonania której Zamawiający 

zrezygnuje. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niektórych punktów opisu przedmiotu zamówienia lub 

ich części w przypadku, gdy zastosowanie innego rozwiązania technicznego będzie skutkowało 

polepszeniem właściwości funkcjonalnych, użytkowych, ergonomicznych jednostki pływającej z 

zastrzeżeniem, że nowe rozwiązanie techniczne nie może spowodować zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

Rozdział 4. Warunki płatności 

 
§ 13 

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni  

od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na fakturze 

przez Wykonawcę. Podstawą do wystawienia faktury i rozliczenia za wykonanie przedmiotu 

umowy jest podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy  

protokół zdawczo-odbiorczy jednostki pływającej po remoncie. Zamawiający dopuszcza 

wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej (e-faktura) w formacie pdf na adres: 

………………….. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i 

usług. 

2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 14 
Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe za opóźnienie  w transakcjach handlowych zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, licząc od dnia następnego po upływie terminu  

określonego  w § 13 ust. 1 umowy do dnia zapłaty. 

 

Rozdział 5. Odbiory 

 
§ 15 

1. Po zakończeniu remontu jednostki pływającej i pozytywnie zakończonych próbach zdawczo-

odbiorczych zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy  protokół zdawczo-odbiorczy jednostki pływającej po remoncie stwierdzający, że 

remont jednostki pływającej został wykonany zgodnie z wymogami umowy. Data podpisania tego 

protokołu będzie uważana za dzień wykonania umowy.  

2. Próby zdawczo-odbiorcze jednostki pływającej przeprowadzone zostaną w miejscu wykonywania 

remontu  według programu prób zdawczo-odbiorczych sporządzonego przez Wykonawcę i 

zaakceptowanego przez Zamawiającego i Inspektora PRS. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone niesprawności i usterki sporządzony zostanie 

protokół z prób zdawczo-odbiorczych obejmujący: wykaz stwierdzonych niesprawności i usterek,  

termin ich usunięcia oraz zakres i termin  ponownego przeprowadzenia prób zdawczo-

odbiorczych.  

4. Po usunięciu wszystkich niesprawności i usterek zostanie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy 

jednostki pływającej po remoncie stwierdzający wykonanie remontu jednostki pływającej. 

5. Ze strony Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy jednostki pływającej po remoncie 

podpisują: zastępca dowódcy jednostki pływającej (mechanik) oraz jedna z osób wymienionych w 

§ 10 ust. 1 umowy. 
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6. Przed przystąpieniem do prób zdawczo-odbiorczych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

dokumentację remontową wraz z kompletem dokumentów związanych z remontem (protokoły, 

karty pomiarów, świadectwa, certyfikaty, uaktualniona dokumentacja jednostki pływającej itp.). 

 

Rozdział 6. Ubezpieczenia i odpowiedzialność za szkodę 

 
§ 16 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną z tytułu wszelkich szkód mogących powstać         

w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym  pogorszenia stanu jednostki pływającej   

i jej wyposażenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość obciążenia Wykonawcy kosztami 

związanymi z usunięciem uszkodzeń w przypadku uchylania się Wykonawcy od ich naprawy, 

poprzez odliczenie kosztów naprawienia szkody od kwoty należnej za wykonanie przedmiotu 

umowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich powstałych  

w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

3. Przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za 

wszelkie szkody mogące powstać na jednostce pływającej w trakcie wykonywania umowy i od 

następstw nieszczęśliwych wypadków, o których mowa w ust. 2, na kwotę co najmniej 200.000,00 

zł. Umowa ubezpieczenia winna obejmować wszystkie ryzyka związane z wykonywanym 

remontem. 

4. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w trakcie remontu 

jednostki pływającej winna być zawarta na czas wykonywanego remontu, tj. od dnia rozpoczęcia 

remontu do dnia podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego jednostki pływającej po remoncie. 

5. W umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w ust. 3 w przypadku 

powstania w trakcie wykonywania remontu szkody w mieniu Zamawiającego, Wykonawca winien 

wskazać Zamawiającego jako podmiot, na rzecz którego zostanie wypłacone odszkodowanie.  

6. W przypadku zwłoki w terminie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie  

do zawarcia nowej bądź przedłużenia dotychczasowej umowy ubezpieczeniowej do dnia 

faktycznego zakończenia wykonywania umowy, przy zachowaniu ciągłości ubezpieczenia. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczeniowej oraz 

przekazania Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem jej kserokopii co najmniej 

na dzień przed wygaśnięciem dotychczasowej umowy ubezpieczeniowej. Brak przedłużenia bądź 

zawarcia nowej umowy ubezpieczeniowej będzie stanowić dla Zamawiającego podstawę do 

odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.  

7. Koszty ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

8. Wykonawca najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem prac remontowych na jednostce 

pływającej zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

kserokopię umowy (umów)  ubezpieczenia, o której mowa w ust. 3.  

9. Brak umowy ubezpieczenia stanowi podstawę dla Zamawiającego do odstąpienia z winy 

Wykonawcy od umowy w terminie 30 dni od daty wystąpienia przesłanki odstąpienia.  

 

Rozdział 7. Gwarancja   
 

§ 17 
1. Wykonawca oświadcza, że udziela na wykonane przez siebie i podwykonawców (jeżeli będą 

występować) prace oraz użyte części zamienne, materiały, urządzenia i mechanizmy gwarancji  na 

okres _______ miesięcy (wymagany minimalny okres:24 miesiące). Oświadczenie powyższe 

stanowi oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

2. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 

Zamawiającego wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. 

3. Bieg terminów gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się z dniem podpisania  protokołu 

zdawczo-odbiorczego jednostki pływającej po remoncie. 
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§ 18 
1. Wszelkie awarie, reklamacje oraz stwierdzone wady w ramach udzielonej gwarancji będą 

zgłaszane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy: 

__________________. Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego potwierdzenia przyjęcia 

zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego: ……………….   . Zmiana adresów 

poczty elektronicznej  następować będzie poprzez pisemne oświadczenie Strony umowy, pisemnie 

potwierdzone jego przyjęciem przez drugą stronę i nie wymaga aneksu do umowy.  

2. Wady stwierdzone w trakcie eksploatacji, które  ujawnione zostaną w  okresie gwarancyjnym 

Wykonawca usunie nieodpłatnie w miejscu postoju jednostki pływającej. Wady usuwane będą     

w terminie 14 dni  kalendarzowych od dnia zgłoszenia wady (niesprawności). 

3. W przypadku, gdy usunięcie wady w terminie i w miejscu określonym w ust. 2 z przyczyn 

obiektywnych (np. technicznych, technologicznych), które winien na piśmie wykazać 

Wykonawca, okaże się niemożliwe, Strony uzgodnią za pośrednictwem poczty elektronicznej, o 

której mowa w ust. 1, inny odpowiedni termin oraz miejsce usunięcia wady. W terminie tym nie 

nalicza się kar umownych, o których mowa w § 19 ust. 1 lit. b umowy.  

4. Jeżeli w okresie gwarancji dokonane zostaną trzy naprawy zamontowanych nowych części, 

urządzeń i mechanizmów, a rzeczy te nadal będą wadliwe, Zamawiającemu przysługuje żądanie 

dostarczenia w miejsce rzeczy wadliwej, rzeczy nowej wolnej od wad. 

5. W przypadku trzykrotnej nieskutecznej naprawy gwarancyjnej remontowanej części, urządzenia, 

mechanizmu Zamawiający zastrzega sobie prawo  powierzenia naprawy innemu podmiotowi niż 

Wykonawca na jego ryzyko. Koszty takiej naprawy ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w wyniku zwłoki w usunięciu zgłoszonej 

przez Zamawiającego wady. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wady,  Zamawiający 

może zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. W zakresie wykonania obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę i ich wpływu na termin 

gwarancji zastosowanie mają przepisy art. 581 Kodeksu cywilnego. 

8. Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia jednostki pływającej, w tym również urządzeń 

zamontowanych na jednostce pływającej i jej wyposażenia w czasie od wydania  Wykonawcy 

jednostki pływającej do naprawy gwarancyjnej do jej odbioru po zakończeniu naprawy przez 

Zamawiającego ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest na czas wykonywania naprawy 

gwarancyjnej posiadać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej wszelkie 

ryzyka w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wartość 

przekazanej do naprawy jednostki pływającej. Wykonawca przed wydaniem jednostki pływającej do 

naprawy gwarancyjnej zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii polisy 

ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia wymaganych składek. 

 
Rozdział 8. Kary umowne 

 

§ 19 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach  

i wysokościach: 

a) za zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości _________% (minimum 0,2% ) kwoty brutto 

określonej w § 11 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki, licząc od 

następnego dnia po upływie terminu wykonania umowy określonego w § 4 ust. 1,  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi  

za wady w wysokości __________% (minimum 0,1%)  kwoty brutto określonej w § 11 ust. 1 

umowy, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki, liczony od dnia następnego po 

upływie terminu na usunięcie stwierdzonych wad, 

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn,  

za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% kwoty brutto określonej    

w § 11 ust. 1 umowy, 

d) za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu kserokopii umów ubezpieczeniowych, 

o których mowa w § 16 umowy w wysokości 0,1% kwoty brutto określonej w  § 11 ust. 1 

umowy, 

e) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników przez Wykonawcę, o którym mowa            

w  §  5  ust. 1 umowy, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy 

w wysokości 2000,00 zł  za każdą niezatrudnioną osobę, 
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f) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego oświadczeń, dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, 

osób wykonujących prace remontowe na jednostce pływającej w ramach realizacji 

przedmiotu umowy,  w wysokości 2000 zł za każde zdarzenie.  

2. Naliczona kara zostanie odpowiednio potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy albo zapłacona w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania do 

zapłaty. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia 

Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Kary określone w ust. 1 lit. a) - b) nie mają zastosowania w przypadku wystąpienia siły wyższej,  

tj. zdarzeń zewnętrznych o charakterze nadzwyczajnym, których Wykonawca nie mógł 

przewidzieć i im zapobiec mimo zachowania należytej staranności, a mających istotny wpływ na 

realizację umowy.  

4. W przypadku powstania szkody w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonania  

przez Wykonawcę przedmiotu umowy, oprócz kar, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może 

żądać naprawienia szkody na zasadach Kodeksu cywilnego.  
 

Rozdział 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

§ 20 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 

ofertowej (z uwzględnieniem podatku VAT), co stanowi kwotę ________________ zł (słownie zł: 

_________________________________). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w pełnej wysokości przed 

zawarciem umowy w formie _________________________. 

3. W przypadku należytego wykonania umowy 70% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone   

w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie 

wykonaną, a pozostała część tj. 30% wysokości zabezpieczenia, czyli kwota pozostawiona na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona lub zwolniona nie później niż 

w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

5. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie traciło ważność               

w związku z niewykonaniem umowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia nowego bądź przedłużenia dotychczasowego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia.            

W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązania w powyższym zakresie 

Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

6. Koszty przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

 

Rozdział 10. Podwykonawcy 
 

§ 21 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale podwykonawców w zakresie następującej 

części zamówienia ___________________. 

2. Wykonawca, w przypadku zlecenia części prac podwykonawcy, pozostaje nadal odpowiedzialny 

za prawidłowy postęp prac, ich jakość i termin zakończenia. 

3. Wykonawca, w przypadku zlecenia części prac podwykonawcy, ponosi pełną odpowiedzialność za 

wykonane przez podwykonawcę prace w zakresie gwarancji jakości i rękojmi za wady.  

 

Rozdział 11. Postanowienia końcowe 
 

§ 22 
1. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny  

z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania wyznaczając mu w tym 

celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Zamawiający może od umowy 

odstąpić z winy Wykonawcy. 
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2. 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 ważnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 23 
Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, przenosić wierzytelności wynikających             

z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda taka musi być wyrażona na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

 
§ 24 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany 

umowy mogą wystąpić wyłącznie za zgodą obu Stron umowy i pod warunkiem,  

że nie naruszają przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty          

w zakresie:  

1) terminu realizacji umowy - Zamawiający uzgodni z Wykonawcą w formie pisemnej, nowy 

termin realizacji umowy w przypadku, gdy: 

a) towarzystwo klasyfikacyjne nakaże wykonanie prac dodatkowych, od realizacji których 

uzależnione będzie wykonanie przedmiotu umowy, mających istotny wpływ na termin 

wykonania umowy (§ 4 ust. 2 lit.a umowy), 

b) prace poweryfikacyjne z przyczyn technologicznych nie będą mogły być wykonane          

w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, co winien Wykonawca wykazać na 

piśmie, po przedstawieniu Zamawiającemu kosztorysu dla prac poweryfikacyjnych          

(§ 4 ust. 2 lit.b umowy); 

c) jednostka pływająca nie zostanie udostępniona Wykonawcy w dniu o którym mowa w §4   
ust.1 w związku z koniecznością wykorzystania jednostki pływającej do realizacji 

ustawowych zadań w ochronie granicy państwa (§ 4 ust. 2 lit.c umowy). Termin 

wykonania umowy ulegnie zmianie stosownie do ilości dni przesunięcia terminu 

udostępnienia jednostki pływającej do remontu. 

2) opisu przedmiotu zamówienia w przypadkach, o których mowa w §12 ust. 1 i 3 umowy; 

3) wynagrodzenia: 

a) w przypadku, o którym mowa w §12 ust. 2 umowy, 

b) w przypadku wystąpienia ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT w zakresie 

zmienionej jej wysokości. 

3. W przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania umowy przesłanki do jej zmiany w zakresie,   

o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a i b oraz §12 ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest  przedłożyć 

niezwłocznie Zamawiającemu pisemny wniosek zawierający propozycję zmiany wraz                     

z uzasadnieniem konieczności jej wprowadzenia. W przypadku wyrażenia zgody przez 

Zamawiającego stosowna  zmiana umowy zostanie wprowadzona zgodnie z ust. 1. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności , o których mowa w §4 ust. 2 lit c Zamawiający zobowiązany 

jest niezwłocznie poinformować Wykonawcę o powyższych okolicznościach i terminie udostępnienia 

do remontu jednostki pływającej.   

§ 25 
Tytuły rozdziałów umowy mają charakter porządkowy i nie przesądzają sposobu interpretacji 

poszczególnych postanowień umownych. 

§ 26 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145). 

 

§ 27 
 Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 
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§28 

 

1. Każde zawiadomienie lub inne pismo wysłane w związku z realizacją niniejszej umowy, za 

wyjątkiem  sytuacji  przewidujących  w  umowie  tryb  elektroniczny lub  za  pośrednictwem faksu, 

uznaje się za właściwie doręczone odpowiednio Wykonawcy lub Zamawiającemu,  jeżeli: 

a) zostanie wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przez firmę kurierską 

na adres podany we wstępie umowy lub 

b) zostanie doręczone osobiście za potwierdzeniem odbioru do sekretariatu Wykonawcy lub kancelarii 

ogólnej Zamawiającego. 

2. W przypadku zmiany adresu siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego Strony umowy zobowiązane 

są wzajemnie o tym fakcie poinformować w trybie przewidzianym w ust.1. 

 

                                                                       § 29 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla  Zamawiającego. 

 

Załączniki: 

Nr 1: Opis przedmiotu zamówienia, 

Nr 2: Kserokopia oferty Wykonawcy, 

Nr 3: Kosztorys ofertowy, 

Nr 4: Wzór kosztorysu dla prac poweryfikacyjnych, 

Nr 5: Wzór protokołu weryfikacyjnego. 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
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 Załącznik nr 4.                                                                                    _______________,_____. _____. 20_____ r. 
                                                                                       (Miejscowość)                 ( dzień)  ( miesiąc)          ( rok) 

 

 

 

 

KOSZTORYS NR __________ 

 

Opis wycenianej pozycji: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

L.P Składniki ceny kosztorysowej 
Jedn. 

miary 

Ilość 

jednostek 

Stawka, cena 

jednostkowa 

w zł. 

Wartośc 

brutto w 

zł. 

1 Robocizna     

2 Materiały     

 

 

 

 

 

 

3 Razem wartość pozycji     

Uwaga : tabelę kosztorysu należy dostosować do ilości pozycji materiałów ( podać nazwy i oznaczenia materiałów) 

 

 

_________________________ 

                                                                                                                                         ( Podpis Wykonawcy) 

 

 

 

Uzgodnienia Wykonawcy i Zleceniodawcy 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

______________________      ________________________ 

   (Inspektor nadzoru remontu)                 (Naczelnik Wydziału) 
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Załącznik nr 5.                                                                                       ______________, ____. ____. 20_______r.                                                                                                                               

                                                                                            (Miejscowość )         (dzień)   (miesiąc)         (rok)   

         

PROTOKÓŁ WERYFIKACYJNY 

 

Zlecenie numer:____________________________________________________________________  

Rodzaj remontu: ___________________________________________________________________  

Nazwa urządzenia lub mechanizmu: ___________________________________________________  

Opis prac koniecznych do wykonania, wynikających z oględzin i pomiarów:____________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

Uwagi i zastrzeżenia przedstawicieli Zleceniodawcy względnie Wykonawcy:____________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

   

PODPISY 

                 

     ZLECENIOZDAWCA                                                                          WYKONAWCA  

  

Funkcjonariusz nadzorujący_________________                            __________________________  

Inspektor nadzoru remontu __________________                           __________________________ 


