
Załącznik nr 5 do oferty
WZÓR

UMOWA
UMOWA NA MODERNIZACJĘ I REMONT SIŁOWNI S/Y „OCEANIA”

(projekt i wykonanie)
zawarta w dniu ……………….. w Sopocie po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr BZP 101486-2009

pomiędzy (nazwa firmy i adres firmy)
reprezentowaną przez: (nazwisko/nazwiska osoby/osób upoważnionej) 
zwanym dalej „Wykonawcą”
a INSTYTUTEM OCEANOLOGII PAN
ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
reprezentowanym przez: mgr  Józef  Dmowski  -  Zastępca  Dyrektora  do  spraw 

ekonomiczno - administracyjnych
mgr inż. Kazimierz Groza – Naczelny Inżynier

zwanym dalej „Zamawiającym”.

W  związku  z  udzieleniem  Wykonawcy  zamówienia  publicznego  na  usługę  opisaną  w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) „Modernizacja i  remont siłowni s/y 
„Oceania”  (projekt  i  wykonanie)  -  zwanej  dalej  „Usługą”  w  wyniku  rozstrzygnięcia 
postępowania  przetargowego  nr  BZP  101486-2009 z  dnia  10  kwietna  2009  r. strony 
postanawiają zawrzeć Umowę (zwaną dalej Umową) o następującej treści:

§1
W ramach wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać modernizację statku s/y 
„Oceania”  w  zakresie  okreslonym  w  SIWZ  pt  „Modernizacja  i  remont siłowni  s/y 
„Oceania” (projekt i wykonanie) na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

§2
Usługa zostanie  wykonana  w terminie  do 31.03.2010 r.  Powyższe  zobowiązanie  jest  wykonane  z 
chwilą dokonania odbioru, który został potwierdzony protokołem zdawczo odbiorczym podpisanym 
przez  zamawiającego,  jaki  nie  może  być  sporządzony  wcześniej  niż  po  dokonaniu  przez  niego 
sprawdzenia kompletności, jakości i potwierdzonych pozytywną opinią inspekcji PRS.

§3
Integralną  częścią  Umowy  jest  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  oraz  oferta 
Wykonawcy.

§4
1. Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg i realizację umowy 

są:
z  ramienia  Zamawiającego:  Andrzej  Kadłubicki  –  Kierownik  Zespołu  Armatorskiego
z ramienia Wykonawcy: ...............................................

2. Potrzeby, uzgodnienia i informacje związane z wykonaniem usługi przekazane będą pisemnie 
i parafowane przez osoby ustanowione w §4 punkt 1.
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§5

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  kompletnego,  wysokiej  jakości  i  terminowego 
wykonania przedmiotu Umowy.

2.  Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest jedna lub kilka proponowanych 
form do wysokości wynikającej z wartości zamówienia wniesiona najpóźniej w dniu 
podpisania umowy:

• poręczenie  bankowe lub  poręczenie  spółdzielczej  kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięż-
nym,

• gwarancja bankowa,

• gwarancje ubezpieczeniowe,

• weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędno-
ściowo – kredytowej,

• cesja praw z polisy ubezpieczeniowej wykonawcy,

§6

1. Rozliczenie za przedmiot Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT. 
2. Zamawiający  dopuszcza  dokonywanie  częściowych  płatności  po  każdorazowym  ich 

uzgodnieniu z zmawiającym
3. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ………….. 

zł (słownie: ………………….. zł) netto + …………. zł (słownie: ……………… zł .r) VAT 
zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami. 

§7
1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury.
2. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na rachunek bankowy wskazany na fakturze .

§8
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu udzielonych gwarancji . 

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
2. W  okresie  gwarancji  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  nieodpłatnego  usunięcia  wad 

ujawnionych po odbiorze technicznym, zgłoszonych w ciągu 7 dni od daty ich wystąpienia.

§9
1. Jeżeli  przedmiot  umowy  nie  zostanie  wykonany  w  terminie,  o  którym  mowa  w  §2 

Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  zapłaty  na  rzecz  Zamawiającego  kary  umownej  w 
wysokości 0,5% wartości ceny określonej w §6 ust. 3 Umowy, za każdy dzień opóźnienia.

2. Powyższe nie dotyczy sytuacji w której opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego. 

3. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego  przekraczającego 
wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§10
Zmiany treści  Umowy wymagają  formy pisemnej  pod rygorem nieważności.  Przedmiotem 
rokowań i  negocjacji  dotyczących przyszłych zmian Umowy nie mogą być postanowienia, 
których dokonanie stanowiłoby zmianę treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 
Wykonawcy.
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§11
1. Stronom  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  Umowy  w  okolicznościach  określonych  w 

przepisach Kodeksu Cywilnego.
2. Odstąpienie  od  Umowy powinno nastąpić  w formie  pisemnej  pod rygorem nieważności  i 

zawierać uzasadnienie.
3. W  przypadku  odstąpienia  przez  Zamawiającego  od  Umowy  Wykonawcy  przysługuje 

wynagrodzenie za należyte wykonanie części Umowy.

§12
Właściwym  do  rozpoznania  sporów wynikających  z  niewykonania  Umowy  jest  sąd  powszechny 
właściwy dla Zamawiającego.

§13
W sprawach nieuregulowanych  niniejszą  Umową mają  zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz przepisy ustawy z dnia 29 listopada 2007r. – Prawo zamówień publicznych

§14
Niniejszą Umowę strony zawierają na okres od dnia ...(podpisania umowy).. do dnia 31.05.2010 r.

§15
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:

- dwa dla Zamawiającego
- jeden dla Wykonawcy

Wykonawca Zamawiający

Akceptuję wzór umowy

Pieczątka i podpis

                             , dn. ……..2009 r..
(miejscowość) 

3


	UMOWA NA MODERNIZACJĘ I REMONT SIŁOWNI S/Y „OCEANIA”

