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I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Dyrektor Urzędu Morskiego Gdyni 

ul. Chrzanowskiego 10 

81-338 Gdynia 

Polska 

Faks :+48 58 621-72-31 

e-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl 

Godziny pracy: 715-1515 od poniedziałku do piątku 

 

Adres strony internetowej: www.umgdy.gov.pl 

 

II. Tryb udzielania zamówienia 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej 
„ustawą PZP”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną 
dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 

3. Wartości zamówienia nie przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż i utylizacja azbestowych szalunków i izolacji  

w sterówce i pomieszczeniach bytowych na jednostce k/h Tucana, Modernizacja 
(przebudowa) sterówki oraz pomieszczeń bytowych zgodnie z zatwierdzonym projektem po 
demontażu szalunków i izolacji, Modernizacja (wymiana) instalacji klimatyzacji zgodnie  
z zatwierdzonym projektem. 

a) Część I: Demontaż i utylizacja azbestowych szalunków i izolacji w sterówce  
i pomieszczeniach bytowych oraz Modernizacja (przebudowa) sterówki oraz pomieszczeń 
bytowych na jednostce k/h Tucana, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
Modernizacja (przebudowa) sterówki oraz pomieszczeń bytowych na jednostce k/h Tucana 
zgodnie z zatwierdzonym projektem po demontażu szalunków i izolacji. 

b) Część II: Modernizacja (wymiana) instalacji klimatyzacji zgodnie z zatwierdzonym 
projektem na jednostce k/h Tucana.  

 

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we 
wzorze umowy stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 5 A i 5 B do SIWZ. 
 

3. Wspólny Słownik Zamówień  
a) I część zamówienia:  
CPV: 90.65.00.00 – 8 – Usługa usuwania azbestu, 
a) II część zamówienia:  
CPV:50.24.10.00 - 6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

I.  Zamówienie zostało podzielone na następujące części: 
1) I część zamówienia - Demontaż i utylizacja azbestowych szalunków i izolacji w sterówce  

i pomieszczeniach bytowych oraz Modernizacja (przebudowa) sterówki oraz 

mailto:zam_pub@umgdy.gov.pl
http://www.umgdy.gov.pl/
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pomieszczeń bytowych na jednostce k/h Tucana zgodnie z zatwierdzonym projektem po 
demontażu szalunków i izolacji 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4A do SiWZ – 
Specyfikacja Techniczna dla I części zamówienia 

a) termin wykonania zamówienia max. 90 dni, licząc od dnia podpisania umowy 

b) kod CPV 90650000-8 Usługi usuwania azbestu 

2) II część zamówienia - Modernizacja (wymiana) instalacji klimatyzacji zgodnie  
z zatwierdzonym projektem na jednostce k/h Tucana  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4B do SiWZ – 
Specyfikacja Techniczna dla II części zamówienia 

a) termin wykonania zamówienia max.  90 dni, licząc od dnia podpisania umowy, 

b) kod CPV   50241000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków. 
 

II. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

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

7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 
części zamówienia na roboty budowlane lub usługi. 

8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę  na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: 
 
a) w zakresie realizacji I części zamówienia -  tj. demontaż i utylizacja materiałów 

azbestowych lub z domieszką azbestu, prace stolarsko – szkutnicze  

b) w zakresie realizacji II części zamówienia, tj.- prace instalacyjne wentylacji i klimatyzacji  

9. W terminie do 5 dni od podpisania Umowy Wykonawca zobowiązany będzie złożyć 
Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów w zakresie zatrudnienia na 
umowę o pracę, w którym wskaże listę osób  zatrudnionych przy, wykonywaniu czynności,  
o których mowa w ustępie poprzedzającym. W razie zmiany osób zatrudnionych Wykonawca w 
terminie wyżej wskazanym jest zobowiązany do ponownego złożenia oświadczenia. 

10. Niezależnie od wymogu przedstawienia oświadczenia, o którym mowa wyżej, Zamawiający 
może na dowolnym etapie realizacji Umowy żądać przedstawienia przez Wykonawcę 
dokumentów potwierdzających stan zatrudnienia pracowników na umowę o pracę zgodny  
z wymaganiami Zamawiającego w razie powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do 
prawdziwości lub aktualności oświadczenia, o którym mowa wyżej. Wykonawca przedkłada 
żądane dokumenty w terminie 3 dni od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za niezłożenie w terminie określonym Umową zgodnego z prawdą oświadczenia 

potwierdzającego zatrudnienie pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy na umowę  
o pracę, a także za niezłożenie w terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów 
potwierdzających wymagany poziom zatrudnienia na umowę o pracę – w wysokości 100 zł 
za każdy dzień opóźnienia, 
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IV. Termin wykonania zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia w terminie: 

a) I część zamówienia –  max. 90 dni, licząc od dnia podpisania umowy, 

b) II część zamówienia – max. 90 dni, licząc od dnia podpisania umowy. 

V. Warunki udziału w postępowaniu.  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
 o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 
warunku w tym zakresie; 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 
warunku w tym zakresie; 

c) posiadają zdolność techniczna lub zawodową – Wykonawca spełni warunek, jeżeli 
wykaże, że: 

 w zakresie części I Zamówienia:  
wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwie usługi polegające na 
remoncie, przebudowie, modernizacji i wyposażeniu pomieszczeń bytowych lub sterówki 
statku/kutra o wartości każdej z usług nie niższej niż 100 000,00 zł  (słownie: sto tysięcy 
złotych ) brutto. 

 w zakresie części II Zamówienia:  
wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwie usługi polegające na 
instalacji systemu klimatyzacji lub jej modernizacji (wymianie) na statku/kutrze o wartości 
każdej z usług nie niższej niż 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych ) 
brutto. 

W celu potwierdzenie spełniania powyższego warunku dla danej części zamówienia, 
Wykonawca musi przedstawić niżej wymienione dokumenty: 

a) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 
zostały wykonane należycie. 

 

3. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 
 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  
w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ Informacje zawarte w oświadczeniu będą 
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.  
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2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie 
o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z 
udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż  
5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających 
czy te usługi zostały wykonane należycie. 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 27 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). 

7. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia  
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiająco z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  
z wykonawcami. 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 
oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ 
(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy 
PZP) dla których dopuszczalna jest formę pisemną. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 
sprawy określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
pisemnie winny być składane na adres: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10,  
81-338 Gdynia, Wydział Zamówień Publicznych. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 
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Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: zam_pub@umgdy.gov.pl,  
a faksem na numer 58/621-72-31, 58/620-67-43. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu 
lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 
potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której 
udostępniono SIWZ. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  
o którym mowa w rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

10.  Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

11.  Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Jadwiga 
Bogusiewicz – Curzytek oraz Iwona Piastowska. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny 
kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się  
z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie 
będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny 
lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.  
IX. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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. 

X. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony odrębnie dla każdej części zamówienia  
z wykorzystaniem wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 1A, 1B, do SIWZ, 
zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę 
ofertową brutto dla danej części zamówienia, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania 
ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń,  
a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć 
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podwykonawcy; 

2) wypełniony formularz cenowy sporządzony odrębnie dla każdej części zamówienia  
z wykorzystaniem wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 3A, 3B do SIWZ. 

3) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-3 niniejszej SIWZ; 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia, zawierającą jedną, 
jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert na daną część zamówienia 
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę na tą samą część 
zamówienia. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,  
a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, 
zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację) oraz zawierała spis treści.  

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować  
w następujący sposób: „„Demontaż i utylizacja azbestowych szalunków i izolacji w sterówce i 
pomieszczeniach bytowych na jednostce k/h Tucana, Modernizacja (przebudowa) sterówki oraz 
pomieszczeń bytowych zgodnie z zatwierdzonym projektem po demontażu szalunków  
i izolacji, Modernizacja (wymiana) instalacji klimatyzacji zgodnie z zatwierdzonym projektem.”  

część: ………..  

nr sprawy: ZP-JBC-3800-47/16” 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 29.12.2016 r. o godz. 10:00" 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

10. W przypadku składania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego zaleca się 
umieszczenie oferty w dwóch kopertach, w kopercie wewnętrznej zgodnie z opisem jak  
w pkt 10 oraz kopercie zewnętrznej. Na kopercie zewnętrznej zaleca się zamieszczenie 
nazwy i adresu Wykonawcy i Zamawiającego oraz informacji z nazwą przetargu. 

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane  
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.  
Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie 
mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

http://późn.zm/
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przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 
postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne 
 i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich 
odtajnieniem. 

14. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie  
w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy 
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 
oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy 
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad 
jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty 
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert 
wycofywanych nie będą otwierane. 

17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia 
postępowania. 

18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności  
i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed 
terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy 
ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia,  
w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

XI. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chrzanowskiego 10 w Gdyni  
– pok. nr 8 (kancelaria ogólna) do dnia 29.12.2016 r., do godziny 0945 i zaadresować zgodnie 
z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona 
wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 
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4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 39, w dniu 29.12.2016r.,  
o godzinie 1000. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 
ustawy PZP. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert  Zamawiający zamieści na stronie www.umgdy.gov.pl 
informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  
w ofertach. 

XII. Opis sposobu obliczania ceny. 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu 
ofertowym, sporządzonym wg wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 1A do SIWZ - 
dla części I zamówienia i/lub Załącznik 1B do SIWZ – dla części II zamówienia łącznej ceny 
ofertowej brutto za realizację danej części zamówienia. 

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy 
określonym w niniejszej SIWZ. 

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić  
w górę). 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej  
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie  
z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 
poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania  
u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 
punktów w kryteriach: 

A) Część I zamówienia: 

1) „Cena”-  C, 

2) „Termin wykonania” – T, 

3) „Gwarancja” – G, 

 

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 
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Kryterium 
Waga 

[%] 
Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

Cena (C) 60% 60 

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma 

zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 

punktów wynikającą z działania: 

Cena najtańszej oferty 

C = -----------------------------------------  x 60 pkt 

Cena badanej oferty 

gdzie: 

Pb(C) 
Ilość punktów jakie otrzyma oferta 
badana za kryterium "Cena"; 

Cmin 
Najniższa cena spośród wszystkich 
ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Cb Cena oferty badanej; 

Max (C) 
Maksymalna ilość punktów jakie może 
otrzymać oferta za kryterium "Cena". 

 

 

Termin 

Wykonania  (T) 

20% 20 

W przypadku kryterium „Termin wykonania ”oferta 
otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 
ilość punktów wynikającą z działania:  

Pb (T) =  
Tb

T min
  • Max  (T) 

gdzie: 

Pb(T) 
Ilość punktów jakie otrzyma oferta 
badana za kryterium "Termin 
wykonania"; 

Tmin 
Najkrótszy zaoferowany termin 
wykonania spośród wszystkich 
ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Tb 
Zaoferowany termin wykonania oferty 
badanej; 

Max (T) 
Maksymalna ilość punktów jakie 
może otrzymać oferta za kryterium 
"Termin wykonania". 

 

Gwarancja (G) 

20% 20 

W przypadku kryterium „Gwarancja” oferta otrzyma 
zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 
punktów wynikającą z działania : 

Pb (G) =  
maxG

Gb
  • Max  (G) 

gdzie: 

Pb(G) 
Ilość punktów jakie otrzyma oferta 
badana za kryterium "Gwarancja"; 

Gmax 
Najdłuższy zaoferowany okres 
gwarancji spośród wszystkich 
ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Gb 
Zaoferowany okres gwarancji oferty 
badanej; 

Max (G) 
Maksymalna ilość punktów jakie 
może otrzymać oferta za kryterium 
"Gwarancja". 

 

RAZEM 100% 100 ──────────────────── 
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B) Część II zamówienia: 

1) „Cena”-  C, 

2) „Termin wykonania” – T, 

3) „Gwarancja” – G, 

 

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

 
 

Kryterium 
Waga 

[%] 
Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

Cena (C) 60% 60 

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma 

zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 

punktów wynikającą z działania: 

Cena najtańszej oferty 

C = -----------------------------------------  x 60 pkt 

Cena badanej oferty 

gdzie: 

Pb(C) 
Ilość punktów jakie otrzyma oferta 
badana za kryterium "Cena"; 

Cmin 
Najniższa cena spośród wszystkich 
ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Cb Cena oferty badanej; 

Max (C) 
Maksymalna ilość punktów jakie może 
otrzymać oferta za kryterium "Cena". 

 

Termin 

Wykonania  (T) 

20% 20 

W przypadku kryterium „Termin wykonania ”oferta 
otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 
ilość punktów wynikającą z działania:  

 

Pb (T) =  
Tb

T min
  • Max  (T) 

dzie: 

Pb(T) 
Ilość punktów jakie otrzyma oferta 
badana za kryterium "Termin 
wykonania"; 

Tmin 
Najkrótszy zaoferowany termin 
wykonania spośród wszystkich 
ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Tb 
Zaoferowany termin wykonania oferty 
badanej; 

Max (T) 
Maksymalna ilość punktów jakie 
może otrzymać oferta za kryterium 
"Termin wykonania". 
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Gwarancja (G) 

20% 20 

W przypadku kryterium „Gwarancja” oferta otrzyma 
zaokrągloną do dwóch  miejsc po przecinku ilośc 
punktów wynikającą z działania : 

Pb (G) =  
maxG

Gb
  • Max  (G) 

 
gdzie: 

Pb(G) 
Ilość punktów jakie otrzyma oferta 
badana za kryterium "Gwarancja"; 

Gmax 
Najdłuższy zaoferowany okres 
gwarancji spośród wszystkich 
ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Gb 
Zaoferowany okres gwarancji oferty 
badanej; 

Max (G) 
Maksymalna ilość punktów jakie 
może otrzymać oferta za kryterium 
"Gwarancja". 

 
 
 
 

 
RAZEM 100% 100 ──────────────────── 

 

2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:  

L = C + T + G 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

C- punkty uzyskane w kryterium „Cena”, 

T – punkty uzyskane w kryterium „Termin wykonania” 

G – punkty uzyskane w kryterium „Gwarancja” 

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy 
PZP). 

7. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie 
łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według 
wzoru opisanego w tabeli powyżej. 

8. Ocena punktowa w kryterium „Termin wykonania ” dokonana zostanie na podstawie na 
podstawie wzoru wskazanego powyżej, przy czym termin wykonania nie może być krótszy niż 
60 dni i dłuższy niż 90 dni kalendarzowych. 

9. Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji” dokonana zostanie na podstawie wzoru 
wskazanego powyżej. Pod pojęciem gwarancji należy rozumieć okres gwarancji jakości 
wykonanych usług liczona w miesiącach przy czym okres gwarancji nie może być niż 12 m-cy 
oraz nie dłuższy niż 24 m-ce. 

10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.  
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XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony 
umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 
każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 
trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji  
i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek  
z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 
się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

 
XV.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia,  
w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych 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 
 (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych  
art. 148 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący 
rachunek bankowy Zamawiającego: 25 1140 1153 0000 2032 0000 1006. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. 

6. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że 
bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 
dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez 
odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez 
dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. Szczegółowe wymagania 
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odnoście treści gwarancji reguluje § 5 wzoru umowy (Złącznik nr 4 do SIWZ). 

7. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie  
w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
i zostanie zwrócone nie później niż w 14 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 
XVI.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach. 

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

 
XVII. Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  
w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

Wykaz załączników.  

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:  

Lp. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

1 
Załącznik nr 1 A 
Załącznik nr 1 B 

Formularz ofertowy dla I części zamówienia 
Formularz ofertowy dla II części zamówienia 

2 Załącznik nr 2 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu 

3 
Załącznik nr 3 A 
Załącznik nr 3 B 

Formularz cenowy dla części I zamówienia 
Formularz cenowy dla części II zamówienia 

4 
Załącznik nr 4A 
Załącznik nr 4B 

Specyfikacja  Techniczna dla części I zamówienia-  
Specyfikacja techniczna dla części II zamówienia 

5 Załącznik nr 5 Projekt umowy w sprawie udzielenia zamówienia 
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Załącznik nr 1 A do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

OFERTA 
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 
ul. Chrzanowskiego 10 
81 – 338 Gdynia   

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: 
  „Demontaż i utylizacja azbestowych szalunków i izolacji w sterówce i pomieszczeniach bytowych 
na jednostce k/h Tucana, Modernizacja (przebudowa) sterówki oraz pomieszczeń bytowych 
zgodnie z zatwierdzonym projektem po demontażu szalunków i izolacji, Modernizacja (wymiana) 
instalacji klimatyzacji zgodnie z zatwierdzonym projektem.”  
 

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – „Demontaż i utylizacja azbestowych szalunków i izolacji w sterówce  
i pomieszczeniach bytowych na jednostce k/h Tucana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
Modernizacja (przebudowa) sterówki oraz pomieszczeń bytowych na jednostce k/h Tucana 
zgodnie z zatwierdzonym projektem po demontażu szalunków i izolacji” 

 
Nr sprawy: ZP-JBC-3800-47/16 

A. DANE WYKONAWCY: 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..…………………………………. 

Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….……………...….………... 

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

Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…....………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………..……………………………………….. 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 
faks………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………….….…..……………… 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………  

 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem
1
?   [] Tak [] Nie 

  

B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Oferuję usługę polegającą na demontażu i utylizacji azbestowych szalunków i Izolacji w sterówce  
i pomieszczeniach bytowych na jednostce k/h Tucana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
modernizacji (przebudowie) sterówki oraz pomieszczeń bytowych na jednostce k/h Tucana zgodnie  

                                                 
1
 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR. 
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z zatwierdzonym projektem demontażu szalunków i izolacji. 

C. Termin wykonania zamówienia wynosi …………… dni (max. 90 dni). 

D. Udzielam gwarancji jakości wykonanych usług na okres …………m-cy (od 12 do 24 miesięcy). 

E. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: 

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*: 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN 
 

 
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ. 

F. OŚWIADCZENIA: 

1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w  SIWZ oraz we wzorze umowy, tj. w 
okresie 90 dni, licząc od dnia podpisania umowy. 

2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy 
do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym 
dniem); 

G. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest 
......................................................................................................................................................................... 

e-mail: ………...……........………….…………………..……....….tel./fax: .....................................................………………..; 

H. PODWYKONAWCY: 

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, należy podać 
również dane proponowanych podwykonawców) 
1) ......................................................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................................................... 

3) ......................................................................................................................................................... 

I. SPIS TREŚCI: 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ......................................................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................................................... 

3) ......................................................................................................................................................... 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 1 B do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

OFERTA 
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 
ul. Chrzanowskiego 10 
81 – 338 Gdynia   

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:     
„Demontaż i utylizacja azbestowych szalunków i izolacji w sterówce i pomieszczeniach bytowych 
na jednostce k/h Tucana, Modernizacja (przebudowa) sterówki oraz pomieszczeń bytowych 
zgodnie z zatwierdzonym projektem po demontażu szalunków i izolacji, Modernizacja (wymiana) 
instalacji klimatyzacji zgodnie z zatwierdzonym projektem.”  

 
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – „Modernizacja (wymiana) instalacji klimatyzacji zgodnie z zatwierdzonym 

projektem”. 
 

Nr sprawy: ZP-JBC-3800-47/16 

A. DANE WYKONAWCY: 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..…………………………………. 

Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….……………...….………... 

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

Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…....………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………..……………………………………….. 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 
faks………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………….….…..……………… 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………  

 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem
2
?   [] Tak [] Nie 

  

B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Oferuję wykonanie usługi polegającej na modernizacji (wymianie) instalacji klimatyzacji zgodnie  
z zatwierdzonym projektem. 

C. Termin wykonania zamówienia wynosi …………… dni(max. 90 dni). 

                                                 
2
 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR. 
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D. Udzielam gwarancji jakości wykonanych usług na okres …………m-cy (od 12 do 24 miesięcy). 

E. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: 

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*: 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN 
 

 
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ. 

F. OŚWIADCZENIA: 

1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w  SIWZ oraz we wzorze umowy, tj.  
w okresie 90 dni, licząc od dnia podpisania umowy. 

2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy 
do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 

1) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym 
dniem); 

G. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest 
......................................................................................................................................................................... 

e-mail: ………...……........………….…………………..……....….tel./fax: .....................................................………………..; 

H. PODWYKONAWCY: 

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, należy podać 
również dane proponowanych podwykonawców) 
1) ......................................................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................................................... 

 

I. SPIS TREŚCI: 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ......................................................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................................................... 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  I SPEŁNIENIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU 

 

Przystępując do postępowania na „Demontaż i utylizacja azbestowych szalunków  
i izolacji w sterówce i pomieszczeniach bytowych na jednostce k/h Tucana, Modernizacja 
(przebudowa) sterówki oraz pomieszczeń bytowych zgodnie z zatwierdzonym projektem po 
demontażu szalunków i izolacji, Modernizacja (wymiana) instalacji klimatyzacji zgodnie  
z zatwierdzonym projektem.”  

 
 
Nr sprawy: ZP-JBC-3800-47/16 

działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania  
i spełniam warunki udziału w postępowaniu 

 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy: 

1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony 
do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 
lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) 
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 

4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba 
że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności; 

5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 
udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 
przedstawić wymaganych dokumentów; 

6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające  
w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 
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informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej 
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać 
za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się  
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 
oraz z 2016 r. poz. 437); 

11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  
o zamówienia publiczne; 

12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

 

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki 
udziału w postępowaniu dotyczące: 

1)  zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

Dla części I 

A) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed  upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwie usługi polegające na remoncie, 
przebudowie, modernizacji i wyposażeniu pomieszczeń bytowych lub sterówki statku/kutra  
o wartości każdej z usług nie niższej niż 100 000,00 zł  (słownie: sto tysięcy złotych ) brutto. 

Dla części II 

B) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed  upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwie usługi polegające na instalacji 
systemu klimatyzacji  lub jej modernizacji (wymianie) na statku/kutrze o wartości każdej  
z usług nie niższej niż 70 000,00 zł  (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych ) brutto. 

 

 

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
przez zamawiającego w rozdz. V SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)  

 

 

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
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Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby 
powołuje się wykonawca 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 
podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać 
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie 
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

……………………………………………… 

pieczęć Wykonawcy 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 A do SIWZ 

FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 
ul. Chrzanowskiego 10 
81 – 338 Gdynia   

 
 

„Demontaż i utylizacja azbestowych szalunków i izolacji w sterówce i pomieszczeniach 
bytowych na jednostce k/h Tucana, Modernizacja (przebudowa) sterówki oraz pomieszczeń 
bytowych zgodnie z zatwierdzonym projektem po demontażu szalunków i izolacji, 
Modernizacja (wymiana) instalacji klimatyzacji zgodnie z zatwierdzonym projektem.”  

 
Część I zamówienia: 

 

 „Demontaż i utylizacja azbestowych szalunków i izolacji w sterówce i pomieszczeniach bytowych 
na jednostce k/h Tucana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Modernizacja (przebudowa) 
sterówki oraz pomieszczeń bytowych na jednostce k/h Tucana zgodnie z zatwierdzonym 
projektem po demontażu szalunków i izolacji” 

 
Nr sprawy: ZP-JBC-3800-47/16 

działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

  

 

 
LP. 

 
POZYCJA 

SPECYFIKACJ

I 

 
NAZWA WYKONYWANYCH PRAC 

 

RAZEM WARTOŚĆ 

(NETTO) 

 

RAZEM WARTOŚĆ 

(BRUTTO) 

 

1. 

 

 

101 

 

 

Przyjęcie statku 
 a. przeprowadzenie prac związanych z przyjęciem 

jednostki na czas demontażu i     utylizacji 
materiałów niebezpiecznych oraz modernizacji 
jednostki wg projektu   modernizacji 

 b. podłączenie i  dostawa energii elektrycznej, 
 c. zabezpieczenie pod względem BHP i P.Poż,   
 d. zabezpieczenie wywozu śmieci, 
 e. zapewnienie warunków socjalnych, sanitarnych  

i przepustek dla załogi i   pracowników Wydziału 
Usług Remontowych Taboru Pływającego 
Urzędu  Morskiego w Gdyni 

f.   zapewnienie telefonu alarmowego. 
g.  miejsce wykonania remontu : u Wykonawcy 
h.  w przypadku wykonania remontu poza terenem 

Trójmiasta – koszt dostarczenia   jednostki 
 

 
 

 

CZĘŚĆ  ELEKTRYCZNA 
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2 

 
102 

Odłączyć i zdemontować aparaturę nawigacyjną  

i kontrolno-sterującą w starówce w rejonie objętym 

wymianą szalunków ściennych i sufitowych, izolacji 

termicznej i przeciwpotnej, z wyłączeniem 

dziobowego pulpitu sterującego. Oznakować 

podłączenia, zabezpieczyć części wrażliwe (ekrany, 

przyciski), składować w bezpiecznym miejscu na 

czas remontu jednostki. 

 

  

2.1. 

 
103 

Odłączyć kable od istniejących opraw 

oświetleniowych w części mieszkalno - bytowej  

i w sterówce. Zdemontować oprawy. Poprowadzić 

 i podłączyć kable do nowej lokalizacji opraw,  

z uwzględnieniem oświetlenia awaryjnego zgodnie 

z projektem.  

  

 

2.2. 
104 

Odłączyć, zabezpieczyć kable do czujek, 

wyłączników i gniazdek w rejonach objętych 

modernizacją wnętrz.  

Zabezpieczyć wyłączniki/czujki/gniazdka do czasu 

ponownego montażu. Montować i podłączyć czujki, 

wyłączniki i gniazdka w nowej lokalizacji zgodnie  

z projektem. 

 

  

 

2.3. 
105 

Zamontować i podłączyć uprzednio zdemontowaną 

aparaturę nawigacyjną i kontrolno-sterującą w jej 

nowych lokalizacjach w sterówce zgodnie  

z projektem. 

  

DEMONTAŻ I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH 

 

3.4. 
106 

Zabezpieczenie strefy prac, postawienie kurtyn 

pyłowych 
  

 

3.5. 
107 

Demontaż szalunków ściennych i sufitowych  

w rejonie części mieszkalno – bytowej i w sterówce,  

a następnie je zutylizować 

  

3.6 108 
Usunąć istniejące izolacje w części mieszkalno – 

bytowej i w sterówce, a następnie je zutylizować 
  

3.7 109 

Usunąć istniejącą wykładzinę oraz posadzki 

betonowe w  części mieszkalno – bytowej 

 i w sterówce, a następnie je zutylizować, 
  

3.8. 

 
110 

Zdemontować: 

a. stare meble w rejonach :kabina, mesa, sterówka, 

b. istniejące drzwi wewnętrzne, 

c. zdemontować istniejące wykładziny podłogowe 

 i wylewki w części mieszkalno – bytowej  

i w sterówce, a następnie je zutylizować. 

  

3.9. 111 
Pakowanie, transport i przekazanie materiałów do 

wyspecjalizowanej utylizacji   

3.10. 112 
Doczyszczenie pomieszczeń sprzętem odpylającym 

z zastosowaniem filtrów HEPA  
 

 

3.11 113 

Wykonanie pomiarów na zawartość włókien 

azbestowych w powietrzu w 3 punktach przed i po 

zakończeniu prac – razem 6 pomiarów 
  



 Urząd Morski w Gdyni 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

 

 25 

 

CZĘŚĆ WYPOSAŻENIOWA (Modernizacja) 

 
4.1 
 

 
114 

 
Zdemontować wyposażenia sterówki  

z wyłączeniem dziobowego pulpitu sterującego. 

 

 

 

 

 

 

 
4.2 

 
115 

 
Zamontować nową izolację z wełny mineralnej wg 

załączonego projektu  

  

 

4.3 

 

116 
Wykonać modernizację zabudowy wnętrz wg 

załączonego projektu (zatwierdzonej odpowiednio 

dokumentacji przez PRS i Zamawiającego): 

 montaż nowych ścianek działowych wg nowej 

aranżacji części mieszkalno bytowej,  

 montaż nowych mebli wg nowej aranżacji 

części mieszkalno bytowej,  

 montaż nowych drzwi,  

 montaż i podłączenie nowego zlewozmywaka 

w mesie,  

 montaż nowych pokryć podłogowych. 

 montaż nowych poręczy w zejściówce do mesy 

z mostka. 

 Montaż fotela sternika po renowacji, 

 Montaż rolet przeciw-słonecznych w 

sterówce,z wykorzystaniem folii polaryzującej z 

mechanizmem łańcuszkowym, bez kaset, z 

prowadnicami, 

 montaż nowych opraw oświetleniowych i 

gniazdek zasilających, 

 montaż czujek . 

 montaż osprzętu nawigacyjnego i kontrolno – 

sterującego w sterówce. 

  

4.4 117 

Przeprowadzić renowację tapicerki fotela 

sternika.   

 

RAZEM 

 

 

 

 

 

 UWAGA 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich materiałów i części oraz gotowych 
produktów. Wycena musi uwzględniać również ceny dostaw i wymian poweryfikacyjnych.  

Wycena Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie niezbędne technologicznie prace związane  

z wykonaniem poszczególnych pozycji powyższej specyfikacji remontowej oraz przeprowadzenie prac 

utylizacji odpadów szkodliwych dla środowiska naturalnego. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkiej dokumentacji w języku polskim takiej jak: DTR, 

instrukcje obsługi, schematy, karty legalizacji i atesty dla dostarczonych i nowo montowanych urządzeń, 

materiałów, części oraz całych systemów. 
 

 

 

 

 

   
……….….……..………………………............. 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)  

do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
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Załącznik nr 3 B do SIWZ 

FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 
Ul. Chrzanowskiego 10 
81 – 338 Gdynia   

 
 
 

„Demontaż i utylizacja azbestowych szalunków i izolacji w sterówce i pomieszczeniach 
bytowych na jednostce k/h Tucana, Modernizacja (przebudowa) sterówki oraz pomieszczeń 
bytowych zgodnie z zatwierdzonym projektem po demontażu szalunków i izolacji, 
Modernizacja (wymiana) instalacji klimatyzacji zgodnie z zatwierdzonym projektem.”  

II część zamówienia: 
 

„Modernizacja (wymiana) instalacji klimatyzacji zgodnie z zatwierdzonym projektem” 
 

 
Nr sprawy: ZP-JBC-3800-47/16 

działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

 
 
 

 
LP. 

 
POZYCJA 

SPECYFIKACJI 

 
NAZWA WYKONYWANYCH PRAC 

 

 

RAZEM 

WARTOŚĆ 

(NETTO) 

 

RAZEM 

WARTOŚĆ 

(BRUTTO) 

 

1. 

 

101 

 

 
Przyjęcie statku: 
a. przeprowadzenie prac związanych z przyjęciem 

jednostki na czas wymiany stacji klimatycznej  
i utylizacji czynnika R22, 

b. podłączenie i  dostawa energii elektrycznej, 
c. zabezpieczenie pod względem BHP i  P.Poż,   
d. zabezpieczenie wywozu śmieci, 
e. zapewnienie warunków socjalnych, sanitarnych  

i przepustek dla załogi i pracowników Wydziału Usług 
Remontowych Taboru Pływającego Urzędu Morskiego 
w Gdyni 

f. zapewnienie telefonu alarmowego, 
g. miejsce wykonania remontu: u Wykonawcy 
h. w przypadku wykonania remontu poza terenem 

Trójmiasta – koszt dostarczenia jednostki 
 

 
 

 

2. 102 
Demontaż i wystawienie obecnej stacji klimatu  
z pomieszczenia socjalnego 

  

3. 103 
Usunięcie i utylizacja z systemu starej klimatyzacji 
czynnika R22 

  

4. 104 

Dostawa i montaż nowej stacji klimatu zgodnie  

z załączonym projektem 
  

5. 105 

Ułożenie i podłączenie wszelkich przewodów: 

nadmuchowych, elektrycznych oraz rurociągów jak 

również wymienników zgodnie z załączonym projektem 
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6 106 Ułożenie izolacji zgodnie z projektem   

7 107 

Uruchomienie klimatyzacji, zdanie całości prac dla PRS i 

Zamawiającego 
  

 

RAZEM 

 

 

 

 

 
 

UWAGA 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich materiałów i części oraz gotowych 

produktów. Wycena musi uwzględniać również ceny dostaw i wymian poweryfikacyjnych.  

Wycena Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie niezbędne technologicznie prace związane  

z wykonaniem poszczególnych pozycji powyższej specyfikacji remontowej oraz 

przeprowadzenie prac utylizacji odpadów szkodliwych dla środowiska naturalnego. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkiej dokumentacji w języku polskim takiej 

jak: DTR, instrukcje obsługi, schematy, karty legalizacji i atesty dla dostarczonych i nowo 

montowanych urządzeń, materiałów, części oraz całych systemów. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

……….….……..………………………............. 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)  
do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
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Załącznik nr 4 A do SIWZ 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 
ul. Chrzanowskiego 10 
81 – 338 Gdynia   

 
 

„Demontaż i utylizacja azbestowych szalunków i izolacji w sterówce i pomieszczeniach bytowych na 
jednostce k/h Tucana, Modernizacja (przebudowa) sterówki oraz pomieszczeń bytowych zgodnie z 
zatwierdzonym projektem po demontażu szalunków i izolacji, Modernizacja (wymiana) instalacji 
klimatyzacji zgodnie z zatwierdzonym projektem.”  

 
Część I zamówienia: 
„Demontaż i utylizacja azbestowych szalunków i izolacji w sterówce i pomieszczeniach bytowych na 
jednostce k/h Tucana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Modernizacja (przebudowa) sterówki oraz 
pomieszczeń bytowych na jednostce k/h Tucana zgodnie z zatwierdzonym projektem po demontażu 
szalunków i izolacji” 
 

Nr sprawy: ZP-JBC-3800-47/16 

 

Dane ogólne jednostki: 
Długość:  21,87 m 
Szerokość:   5,70 m  
Wysokość:  2,80 m  
Zanurzenie  2,10 m 
Nośność                24,07 T 
Pojemność brutto: 80,24 T 
101.  Przyjęcie statku: 

a. przeprowadzenie prac związanych z przyjęciem jednostki na czas demontażu  
i utylizacji materiałów niebezpiecznych oraz modernizacji jednostki wg projektu modernizacji 

b. podłączenie i  dostawa energii elektrycznej, 
c. zabezpieczenie pod względem BHP i P.Poż,   
d. zabezpieczenie wywozu śmieci, 
e. zapewnienie warunków socjalnych, sanitarnych i przepustek dla załogi i pracowników Wydziału Usług 

Remontowych Taboru Pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni 
f. zapewnienie telefonu alarmowego. 
g. miejsce wykonania remontu : u Wykonawcy 
h. w przypadku wykonania remontu poza terenem Trójmiasta – koszt dostarczenia jednostki 
 

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 
102. Odłączyć i zdemontować aparaturę nawigacyjną i kontrolno-sterującą w starówce w rejonie objętym 

wymianą szalunków ściennych i sufitowych, izolacji termicznej i przeciwpotnej, z wyłączeniem 

dziobowego pulpitu sterującego. Oznakować podłączenia, zabezpieczyć części wrażliwe (ekrany, 

przyciski), składować w bezpiecznym miejscu na czas remontu jednostki. 

103. Odłączyć kable od istniejących opraw oświetleniowych w części mieszkalno - bytowej i w sterówce. 

Zdemontować oprawy. Poprowadzić i podłączyć kable do nowej lokalizacji opraw, z uwzględnieniem 

oświetlenia awaryjnego zgodnie z projektem.  

104. Odłączyć, zabezpieczyć kable do czujek, wyłączników i gniazdek w rejonach objętych modernizacją 

wnętrz. Zabezpieczyć wyłączniki/czujki/gniazdka do czasu ponownego montażu. Montować  

i podłączyć czujki , wyłączniki i gniazdka w nowej lokalizacji zgodnie z projektem. 

105. Zamontować i podłączyć uprzednio zdemontowaną aparaturę nawigacyjną i kontrolno-sterującą w jej 

nowych lokalizacjach w sterówce zgodnie z projektem. 

 
DEMONTAŻ I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH 
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106. Zabezpieczenie strefy prac, postawienie kurtyn pyłowych 

107. Demontaż szalunków ściennych i sufitowych w rejonie części mieszkalno – bytowej  

i w sterówce,  a następnie je zutylizować, 

108. Usunąć istniejące izolacje w części mieszkalno – bytowej i w sterówce, a następnie je zutylizować, 

109. Usunąć istniejącą wykładzinę oraz posadzki betonowe w części mieszkalno – bytowej i w sterówce, 

 a następnie je zutylizować, 

110. Zdemontować: 

a. stare meble w rejonach : kabina, mesa, sterówka , 

b. istniejące drzwi wewnętrzne, 

c. zdemontować istniejące wykładziny podłogowe i wylewki w części mieszkalno – bytowej i w sterówce, 

 a następnie je zutylizować. 

111. Pakowanie, transport i przekazanie materiałów do wyspecjalizowanej utylizacji 

112. Doczyszczenie pomieszczeń sprzętem odpylającym z zastosowaniem filtrów HEPA 

113. Wykonanie pomiarów na zawartość włókien azbestowych w powietrzu w 3 punktach przed i po 

zakończeniu prac – razem 6 pomiarów. 

 

CZĘŚĆ WYPOSAŻENIOWA (Modernizacja) 
114. Zdemontować wyposażenia sterówki z wyłączeniem dziobowego pulpitu sterującego. 

115. Zamontować nową izolację z wełny mineralnej wg załączonego projektu . 

116. Wykonać modernizację zabudowy wnętrz wg załączonego projektu (zatwierdzonej odpowiednio 

dokumentacji przez PRS i Zamawiającego): 

 montaż nowych ścianek działowych wg nowej aranżacji części mieszkalno bytowej,  

 montaż nowych mebli wg nowej aranżacji części mieszkalno bytowej,  

 montaż nowych drzwi,  

 montaż i podłączenie nowego zlewozmywaka w mesie,  

 montaż nowych pokryć podłogowych. 

 montaż nowych poręczy w zejściówce do mesy z mostka. 

 Montaż fotela sternika po renowacji, 

 Montaż rolet przeciw-słonecznych w sterówce, z wykorzystaniem folii polaryzującej z mechanizmem 

łańcuszkowym, bez kaset, z prowadnicami, 

 montaż nowych opraw oświetleniowych i gniazdek zasilających, 

 montaż czujek . 

 montaż osprzętu nawigacyjnego i kontrolno – sterującego w sterówce. 

 
117. Przeprowadzić renowację tapicerki fotela sternika. 

 

UWAGA 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich materiałów i części oraz gotowych produktów. 
Wycena musi uwzględniać również ceny dostaw i wymian poweryfikacyjnych.  
Wycena Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie niezbędne technologicznie prace związane z wykonaniem 
poszczególnych pozycji powyższej specyfikacji remontowej oraz przeprowadzenie prac utylizacji odpadów 
szkodliwych dla środowiska naturalnego. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkiej dokumentacji w języku polskim takiej jak: DTR, 
instrukcje obsługi, schematy, karty legalizacji i atesty dla dostarczonych i nowo montowanych urządzeń, 
materiałów, części oraz całych systemów. 
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Załącznik nr 4 B do SIWZ 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 
Ul. Chrzanowskiego 10 
81 – 338 Gdynia   

 
 
„Demontaż i utylizacja azbestowych szalunków i izolacji w sterówce i pomieszczeniach bytowych na 
jednostce k/h Tucana, Modernizacja (przebudowa) sterówki oraz pomieszczeń bytowych zgodnie z 
zatwierdzonym projektem po demontażu szalunków i izolacji, Modernizacja (wymiana) instalacji 
klimatyzacji zgodnie z zatwierdzonym projektem.”  

 
II część zamówienia: 
„Modernizacja (wymiana) instalacji klimatyzacji zgodnie z zatwierdzonym projektem” 
Nr sprawy: ZP-JBC-3800-47/16 

 

Dane ogólne jednostki: 
Długość:                   21,87 m   
Szerokość:                  5,70 m   
Wysokość:                  2,80 m   
Pojemność brutto:      80,24 T 
Nośność:                    24,07 T 
Zanurzenie:          2,10 m 
 
101. Przyjęcie statku  

a. przeprowadzenie prac związanych z przyjęciem jednostki na czas wymiany stacji klimatycznej  
i utylizacji czynnika R22, 

b. podłączenie i  dostawa energii elektrycznej, 
c.  zabezpieczenie pod względem BHP i P.Poż,   
d. zabezpieczenie wywozu śmieci, 
e.  zapewnienie warunków socjalnych, sanitarnych i przepustek dla załogi i pracowników Wydziału Usług 

Remontowych Taboru Pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni 
f. zapewnienie telefonu alarmowego, 
g. miejsce wykonania remontu : u Wykonawcy 
h. w przypadku wykonania remontu poza terenem Trójmiasta – koszt dostarczenia jednostki 

102. Demontaż i wystawienie obecnej stacji klimatu z pomieszczenia socjalnego, 
103. Usunięcie i utylizacja z systemu starej klimatyzacji czynnika R22 
104. Dostawa i montaż nowej stacji klimatu zgodnie z załączonym projektem, 

105. Ułożenie i podłączenie wszelkich przewodów : nadmuchowych, elektrycznych oraz rurociągów jak 

również wymienników zgodnie z załączonym projektem, 

106. Ułożenie izolacji zgodnie z projektem, 

107. Uruchomienie klimatyzacji, zdanie całości prac dla PRS i Zamawiającego.  

UWAGA 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich materiałów i części oraz gotowych produktów. 
Wycena musi uwzględniać również ceny dostaw i wymian poweryfikacyjnych.  

Wycena Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie niezbędne technologicznie prace związane z wykonaniem 
poszczególnych pozycji powyższej specyfikacji remontowej oraz przeprowadzenie prac utylizacji odpadów 
szkodliwych dla środowiska naturalnego. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkiej dokumentacji w języku polskim takiej jak: DTR, 
instrukcje obsługi, schematy, karty legalizacji i atesty dla dostarczonych i nowo montowanych urządzeń, 
materiałów, części oraz całych systemów. 
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Załącznik nr 5 A do SIWZ 

WZOR UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 
Ul. Chrzanowskiego 10 
81 – 338 Gdynia   

 
„Demontaż i utylizacja azbestowych szalunków i izolacji w sterówce i pomieszczeniach bytowych na 
jednostce k/h Tucana, Modernizacja (przebudowa) sterówki oraz pomieszczeń bytowych zgodnie  
z zatwierdzonym projektem po demontażu szalunków i izolacji, Modernizacja (wymiana) instalacji 
klimatyzacji zgodnie z zatwierdzonym projektem.”  

 
Nr sprawy: ZP-JBC-3800-47/16 

 
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA 

 

„Demontaż i utylizacja azbestowych szalunków i izolacji w sterówce i pomieszczeniach bytowych 
na jednostce k/h Tucana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Modernizacja (przebudowa) 
sterówki oraz pomieszczeń bytowych na jednostce k/h Tucana zgodnie z zatwierdzonym 
projektem po demontażu szalunków i izolacji” 

 

 
UMOWA WZÓR 

 
ZAWARTA W DNIU ...............  2016 R., W GDYNI 

 
POMIĘDZY: 

 
Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni , z siedzibą w Gdyni (kod poczt. 81-338), przy  
ul. Chrzanowskiego 10,  ( nr identyfikacyjny NIP PL 586 001 49 32 )  zwanym w dalszej treści umowy: 
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
………………………………………………………… 
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego 

a : 
 .........................................................................................  z siedzibą w............................................ 
zarejestrowanym w (Sąd-Nr KRS/Urząd – wpis do ewidencji działalności gospodarczej) 

1) w przypadku spółek prawa handlowego - art. 206, 230 i 374  kodeksu spółek  handlowych 
2) w przypadku s.c. -  imiona i nazwiska wspólników, adres prowadzania działalności gospodarczej, NIP, 

REGON 
3)  w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko, nazwa i adres prowadzania działalności gospodarczej, NIP, 

REGON 
zwanym  w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
 
1. ……………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………. 
 
O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI: 
 

§ 1.  
Przedmiot umowy 

 
W wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego (poz. rej. ………………..)  i wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiający zleca,  
a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pracy  polegającej na  Demontażu i utylizacji azbestowych 
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szalunków i izolacji w sterówce i w pomieszczeniach bytowych na jednostce k/h Tucana zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oraz Modernizacja (przebudowa) sterówki oraz pomieszczeń bytowych na 
jednostce k/h Tucana zgodnie z zatwierdzonym projektem po demontażu szalunków i izolacji wg  załączonej 
specyfikacji technicznej. 

1. Kolejność wykonania poszczególnych prac, Wykonawca będzie na bieżąco  uzgadniał z osobą prowadzącą 
nadzór nad realizacją niniejszej umowy z ramienia  Zamawiającego (o której mowa w § 3 ust. 3 umowy). 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na 
określonych w niniejszej umowie warunkach. 

3. Przy realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca lub podwykonawca będzie zatrudniał na podstawie umowy o 
pracę osoby, które będą wykonywały następujące czynności:  
a) demontaż i utylizacja materiałów z azbestowych lub z domieszką azbestu, 
b) prace stolarsko – szkutnicze 

4. W terminie do 5 dni od podpisania Umowy Wykonawca zobowiązany będzie złożyć Zamawiającemu 
oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę, w którym 
wskaże listę osób  zatrudnionych przy, wykonywaniu czynności, o których mowa w ustępie poprzedzającym. 
W razie zmiany osób zatrudnionych Wykonawca w terminie wyżej wskazanym jest zobowiązany do 
ponownego złożenia oświadczenia. 

5. Niezależnie od wymogu przedstawienia oświadczenia, o którym mowa wyżej, Zamawiający może na 
dowolnym etapie realizacji Umowy żądać przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających 
stan zatrudnienia pracowników na umowę o pracę zgodny z wymaganiami Zamawiającego w razie powzięcia 
przez Zamawiającego wątpliwości co do prawdziwości lub aktualności oświadczenia, o którym mowa wyżej. 
Wykonawca przedkłada żądane dokumenty w terminie 3 dni od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. 

 
 

§ 2.  
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, nie może przekroczyć kwoty  podanej w ofercie w  

wysokości………………… zł brutto (słownie: …………………… ……………………………… ), w tym podatek VAT w 
stawce 0% - na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług  (t.j. Dz.U.2011.177.1054 ze zm.) (PKWiU 30.11.9). 

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie określone wynikowo na podstawie wykonanych prac, 
zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
niniejszej umowy, w szczególności: koszty materiałów oraz koszty uzyskania wymaganych przepisami 
atestów.  

4. Wszelkie prace nie objęte niniejszą umową, tzn. nie przewidziane w specyfikacji technicznej , o której mowa 
w § 1 umowy, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy, będą uprzednio uzgodnione z Zamawiającym 
w formie protokołu konieczności i zrealizowane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164 )  

5. Rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporządzonego przez Wykonawcę i 
zatwierdzonego przez Zamawiającego.  

6. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i posiadają następujące numery identyfikacji podatkowej: 
7. Zamawiający: NIP PL 586 001 49 32 
8. Wykonawca: NIP       ..…………….. 
9. Ostateczne rozliczenie za wykonane prace, o których mowa w § 1, nastąpi w oparciu o fakturę 

końcową wystawioną na podstawie końcowego protokółu zdawczo-odbiorczego. 
10. Faktury częściowe oraz faktura końcowa płatne będą w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania 

przez Zamawiającego faktury wraz z podpisanym przez Strony protokołem odbioru częściowego lub 
końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego. Należności Wykonawcy płatne będą w formie przelewu z 
rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 

 
 

§ 3. 
 Warunki wykonania przedmiotu umowy 

 
1. Termin wykonania prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy wynosi do ………..dni,     



 Urząd Morski w Gdyni 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

 

 33 

 

     licząc od dnia podpisania umowy, przy czym: 
a)  przekazanie jednostki nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od podpisania umowy, tj. do dnia 

……………… 
b)  termin zakończenia całości prac, o których mowa w § 1 umowy: do ……….. dni kalendarzowych od dnia 

przekazania jednostki.  
2. Termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 7 

umowy i na zasadach tam określonych. 
3. Nadzór nad pracami, stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy, z ramienia Zamawiającego pełnić będzie: 

………………….. , a z ramienia Wykonawcy:  …………………….. 
4. Osoby, o których mowa w ust. 3, upoważnione są przez Strony do  sporządzenia dokumentów częściowych i 

końcowych ( protokół zdawczo- odbiorczy ). 
5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie                                                    

ustalenia  dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie ujawnionych 
wad. 

6. W trakcie prowadzonych prac, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących 
przepisów przeciwpożarowych oraz BHP.  

7. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania odbiorów częściowych po wykonaniu i odbiorze zakresu prac 
przewidzianych w specyfikacji technicznej. Odbiory częściowe oraz odbiór końcowy prac, dokonywane będą 
przez Zamawiającego, na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy w terminie 2 dni od daty zgłoszenia. 

8. W przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganymi w specyfikacji technicznej parametrami technicznymi 
Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia usterek w ciągu 14 dni a Wykonawca zobowiązuje się do 
usunięcia tych usterek w tym terminie. 

9. Wszystkie odbiory, próby działania i testy techniczne, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 
niniejszej Umowy, będą organizowane przez Wykonawcę. Każdorazowo z czynności wymienionej w pierwszym 
zdaniu strony sporządzą stosowny protokół. 

10. Sporządzony i podpisany przez obie strony protokół bezusterkowego odbioru częściowego  lub końcowego 
zdawczo-odbiorczego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury częściowej lub końcowej. Wszystkie 
związane z tym czynności prowadzone będą przy udziale Zamawiającego oraz w razie potrzeby inspektora PRS 
na wniosek inspektora nadzoru Zamawiającego. 

   
§ 4  

Gwarancja i rękojmia 
 

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu ……….miesięcznej gwarancji jakości oraz 12- 
miesięcznej rękojmi, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego, w związku 
z odbiorem końcowym przedmiotu umowy. 

2. W zakresie gwarancji Wykonawca przy odbiorze doręczy Zamawiającemu dokument gwarancyjny, przy czym 
uprawnienia Zamawiającego z gwarancji będą nie gorsze od uprawnień wynikających z rękojmi. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt, ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi bądź przy 
odbiorze, wad odnoszących się do przedmiotu umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. W razie ujawnienia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji, wad nie nadających się  do usunięcia, 
Zamawiający może: 
a) jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy – żądać ponownego wykonania przedmiotu 

umowy, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikającej z opóźnienia w 
wykonaniu przedmiotu umowy lub też zlecić jego wykonanie innemu wykonawcy na koszt i ryzyko 
Wykonawcy,  

b) jeżeli nie uniemożliwiają one korzystania z przedmiotu umowy, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 
obniżyć Wykonawcy odpowiednio wynagrodzenie umowne. 

5. Roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi mogą być dochodzone po upływie ich terminu, jeżeli Zamawiający ujawni 
wadę w okresie gwarancji lub rękojmi. 

6. O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. 
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo 

zlecenia ich usunięcia innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
8. Po odbiorze prac związanych z usunięciem wad z tytułu gwarancji i rękojmi, okres gwarancji lub rękojmi ulega 

wydłużeniu o  czas od zgłoszenia do usunięcia wady. 
9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne użytych do wykonania 

przedmiotu umowy materiałów, urządzeń i instalacji. 
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10. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność  materiałów, urządzeń i instalacji ze 
specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia. 

  
§ 5  

Opóźnienie Wykonawcy, kary umowne 
i odstąpienie od umowy 

 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a. za niezłożenie w terminie określonym Umową zgodnego z prawdą oświadczenia potwierdzającego 
zatrudnienie pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy na umowę o pracę, a także za niezłożenie w 
terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających wymagany poziom 
zatrudnienia na umowę o pracę – w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, 

b. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy lub w zaspokojeniu roszczeń Zamawiającego z 
gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ,o którym mowa w § 2, ust. 1 
umowy, za każdy dzień opóźnienia 

c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy,  w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 

d. za opóźnienie w  usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze i/lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez  
Zamawiającego na usunięcie wad (§ 4 umowy). 

3. W przypadku jeżeli Wykonawca wykonuje prace w istotny sposób niezgodnie z warunkami technicznymi, 
normami branżowymi, aktualną wiedzą techniczną lub niniejszą umową, w szczególności, jeżeli dopuszcza się 
opóźnienia w stosunku do terminów określonych w niniejszej umowie Zamawiającemu, niezależnie od innych 
uprawnień przewidzianych w niniejszym paragrafie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy 
Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad lub opóźnień i wyznaczeniu mu w tym 
celu dodatkowego terminu. 

   4.  Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub dochodzenia zapłaty 
bezpośrednio od Wykonawcy. Termin płatności kar umownych wynosi 7 dni od doręczenia księgowej noty 
obciążeniowej wystawionej przez  Zamawiającego. 

5.  Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia remontu   jednostki, ani z żadnych 
innych  zobowiązań umownych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

7.  Zamawiający jest uprawniony  do odstąpienia od umowy w razie opóźnienia Wykonawcy   w wykonaniu 
przedmiotu umowy lub w realizacji roszczeń z rękojmi lub gwarancji ponad  30 dni oraz w każdym z niżej 
opisanych przypadków jeżeli: 

      a) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki określone w    umowie, 
b) w przypadku nie usunięcia stwierdzonych podczas odbiorów częściowych usterek w  terminie 14 dni od  

otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego, 
c) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, zgłoszony zostanie wniosek o 

otwarcie postępowania likwidacyjnego bądź o ogłoszenie upadłości  
                Wykonawcy, 
       d) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni – bez wyznaczania terminu dodatkowego. 
8. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wskazania   przyczyny odstąpienia. 
9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do odstąpienia od umowy na podstawie pisemnego powiadomienia Wykonawcy zgodnie z art. 145 ustawy – 
Prawo zamówień  publicznych. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie  
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 6  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. Dla zabezpieczenia należytego i zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy oraz roszczeń 
Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji Wykonawca wnosi w dniu podpisania niniejszej umowy 
zabezpieczenie w wysokości 10% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT (§ 2 ust. 1 umowy) co 
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stanowi kwotę…………………..zł (słownie…………………………………………………………………………………………..) w formie 
………………………………………………. (według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach, wyszczególnionych w 
art. 148 ustawy – Prawo zamówień publicznych). 

2. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej – gwarancja ta winna mieć charakter abstrakcyjny,                  t.j. zobowiązywać Gwaranta 
nieodwołalnie i bezwarunkowo  do wypłacenia Beneficjentowi, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 
wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy – kwoty do wysokości wniesionego 
zabezpieczenia. Treść gwarancji podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

3. Udzielona gwarancja musi podlegać prawu polskiemu oraz być egzekwowalna i wykonalna na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozstrzygania sporów z gwarancji wyłącznie właściwym ma być sąd powszechny 
siedziby Zamawiającego. 

4. W przypadku konieczności przedłużenia terminu wykonania prac remontowych stanowiących przedmiot umowy 
w  myśl § 3 ust. 2 w związku z § 7 przedmiotowej umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia terminu 
gwarancji  albo jeżeli nie będzie to możliwe do wniesienia nowej gwarancji na przedłużony termin realizacji 
umowy.  

5. W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie w wysokości 70 % (przeznaczone na 
zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania umowy), zostanie zwrócone w terminie 30 dni licząc od daty 
ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, natomiast 
pozostała część zabezpieczenia, w wysokości 30 % (przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady), zostanie zwrócona nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady (o którym mowa 
w § 4 umowy). 

6. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, zabezpieczenie wniesione  w formie pieniężnej, 
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, staje  się 
własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania prac oraz pokrycia 
roszczeń z tytułu rękojmi. 

 
§ 7.  

Zmiany umowy 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. W ramach realizacji niniejszej umowy dopuszcza się aneksowanie zgodnie z zapisami art.144 Ustawy z dnia 
29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) po 
spełnieniu przesłanek zawartych w tym przepisie. 
       

 
§ 8.  

Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, Strony rozstrzygać będą 
polubownie, a dopiero po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej . Sądem właściwym jest sąd 
siedziby Zamawiającego. 

3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
Stron. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
a) Załącznik Nr 1 - Specyfikacja techniczna. 
b) Załącznik Nr 2 - wypełniony formularz oferty. 
c) Załącznik Nr 3 - wypełniony kosztorys Wykonawcy. 

 
 
  ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA 

 

 

 



 Urząd Morski w Gdyni 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

 

 36 

 

Załącznik nr 5 B do SIWZ 

WZOR UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 
Ul. Chrzanowskiego 10 
81 – 338 Gdynia   

 
„Demontaż i utylizacja azbestowych szalunków i izolacji w sterówce i pomieszczeniach bytowych na 
jednostce k/h Tucana, Modernizacja (przebudowa) sterówki oraz pomieszczeń bytowych zgodnie  
z zatwierdzonym projektem po demontażu szalunków i izolacji, Modernizacja (wymiana) instalacji 
klimatyzacji zgodnie z zatwierdzonym projektem.”  

 
Nr sprawy: ZP-JBC-3800-47/16 

 
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA 

 
„Modernizacja (wymiana) instalacji klimatyzacji zgodnie z zatwierdzonym projektem”. 

 

 
UMOWA WZÓR 

ZAWARTA W DNIU ...............  2016 R., W GDYNI 
 

POMIĘDZY: 
 
Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni , z siedzibą w Gdyni (kod poczt. 81-338), przy  
ul. Chrzanowskiego 10,  ( nr identyfikacyjny NIP PL 586 001 49 32 )  zwanym w dalszej treści umowy: 
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
………………………………………………………… 
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego 

a : 
 .........................................................................................z siedzibą w......................................... 
zarejestrowanym w (Sąd-Nr KRS/Urząd – wpis do ewidencji działalności gospodarczej) 

1) w przypadku spółek prawa handlowego - art. 206, 230 i 374  kodeksu spółek  handlowych 
2) w przypadku s.c. -  imiona i nazwiska wspólników, adres prowadzania działalności gospodarczej, NIP, 

REGON 
3)  w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko, nazwa i adres prowadzania działalności gospodarczej, NIP, 

REGON 
zwanym  w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
 
1. ……………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………. 
 
O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI: 
 

§ 1.  
Przedmiot umowy 

 
W wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego i wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 
pracy polegającej na  Modernizacji (wymianie) instalacji klimatyzacji na jednostce k/h Tucana zgodnie  
z zatwierdzonym projektem. 

1. Kolejność wykonania poszczególnych prac, Wykonawca będzie na bieżąco  uzgadniał z osobą prowadzącą 
nadzór nad realizacją niniejszej umowy z ramienia   Zamawiającego (o której mowa w § 3 ust. 3 umowy). 
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2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na 
określonych w niniejszej umowie warunkach. 

3. Przy realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca lub podwykonawca będzie zatrudniał na podstawie umowy  
o pracę osoby, które będą wykonywały następujące czynności:  
a) prace instalacyjne wentylacji i klimatyzacji 

4. W terminie do 5 dni od podpisania Umowy Wykonawca zobowiązany będzie złożyć Zamawiającemu 
oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę, w którym 
wskaże listę osób  zatrudnionych przy, wykonywaniu czynności, o których mowa w ustępie poprzedzającym. 
W razie zmiany osób zatrudnionych Wykonawca w terminie wyżej wskazanym jest zobowiązany do 
ponownego złożenia oświadczenia. 

5. Niezależnie od wymogu przedstawienia oświadczenia, o którym mowa wyżej, Zamawiający może na 
dowolnym etapie realizacji Umowy żądać przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających 
stan zatrudnienia pracowników na umowę o pracę zgodny z wymaganiami Zamawiającego w razie powzięcia 
przez Zamawiającego wątpliwości co do prawdziwości lub aktualności oświadczenia, o którym mowa wyżej. 
Wykonawca przedkłada żądane dokumenty w terminie 3 dni od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. 

 
§ 2.  

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 
 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, nie może przekroczyć kwoty  podanej w ofercie  
w wysokości………………… zł brutto (słownie: …………………… ……………………………… ), w tym podatek VAT  
w stawce 0% - na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług  (t.j. Dz.U.2011.177.1054 ze zm.) (PKWiU 30.11.9). 

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie określone wynikowo na podstawie wykonanych prac, 
zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
niniejszej umowy, w szczególności: koszty materiałów oraz koszty uzyskania wymaganych przepisami 
atestów.  

4. Wszelkie prace nie objęte niniejszą umową, tzn. nie przewidziane w specyfikacji, o której mowa w § 1 
umowy, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy, będą uprzednio uzgodnione z Zamawiającym  
w formie protokołu konieczności i zrealizowane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ).  

5. Rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporządzonego przez Wykonawcę  
i zatwierdzonego przez Zamawiającego.  

6. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i posiadają następujące numery identyfikacji podatkowej: 
7. Zamawiający: NIP PL 586 001 49 32 
8. Wykonawca: NIP       ..…………….. 
9. Ostateczne rozliczenie za wykonane prace, o których mowa w § 1, nastąpi w oparciu o fakturę końcową 

wystawioną na podstawie końcowego protokółu zdawczo-odbiorczego. 
10. Faktury częściowe oraz faktura końcowa płatne będą w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury wraz z podpisanym przez Strony protokołem odbioru częściowego lub końcowego 
protokołu zdawczo-odbiorczego. Należności Wykonawcy płatne będą w formie przelewu z rachunku 
Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 

 
§ 3.  

Warunki wykonania przedmiotu umowy 
 

1. Termin wykonania prac remontowych stanowiących przedmiot niniejszej umowy wynosi do ………..dni, 
licząc od dnia podpisania umowy, przy czym: 
a) przekazanie jednostki nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od podpisania umowy, tj. do dnia 

……………… 
b) termin zakończenia całości prac, o których mowa w § 1 umowy: do ……….. dni kalendarzowych od dnia 

przekazania jednostki.  
2. Termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności,  

o których mowa w § 7 umowy i na zasadach tam określonych. 
3. Nadzór nad pracami, stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy, z ramienia Zamawiającego pełnić będzie: 

………………….. , a z ramienia Wykonawcy: …………………….. 
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4. Osoby, o których mowa w ust. 3, upoważnione są przez Strony do  sporządzenia dokumentów częściowych  
i końcowych ( protokół zdawczo- odbiorczy ). 

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie ujawnionych wad. 

6. W trakcie prowadzonych prac, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie 
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz BHP.  

7. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania odbiorów częściowych po wykonaniu i odbiorze zakresu 
prac przewidzianych w specyfikacji technicznej. Odbiory częściowe oraz odbiór końcowy prac, dokonywane 
będą przez Zamawiającego, na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy w terminie 2 dni od daty 
zgłoszenia. 

8. W przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganymi w specyfikacji technicznej parametrami 
technicznymi Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia usterek w ciągu 14 dni a Wykonawca 
zobowiązuje się do usunięcia tych usterek w tym terminie. 

9. Wszystkie odbiory, próby działania i testy techniczne, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 
niniejszej Umowy, będą organizowane przez Wykonawcę. Każdorazowo z czynności wymienionej  
w pierwszym zdaniu strony sporządzą stosowny protokół. 

10. Sporządzony i podpisany przez obie strony protokół bezusterkowego odbioru częściowego lub końcowego 
zdawczo-odbiorczego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury częściowej lub końcowej. 
Wszystkie związane z tym czynności prowadzone będą przy udziale Zamawiającego oraz w razie potrzeby 
inspektora PRS na wniosek inspektora nadzoru Zamawiającego. 

   
§ 4  

Gwarancja i rękojmia 
 

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu ……….miesięcznej gwarancji jakości 
oraz 12- miesięcznej rękojmi, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – 
odbiorczego, w związku z odbiorem końcowym przedmiotu umowy. 

2. W zakresie gwarancji Wykonawca przy odbiorze doręczy Zamawiającemu dokument gwarancyjny, przy 
czym uprawnienia Zamawiającego z gwarancji będą nie gorsze od uprawnień wynikających z rękojmi. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt, ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi 
bądź przy odbiorze, wad odnoszących się do przedmiotu umowy, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

4. W razie ujawnienia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji, wad nie nadających się do usunięcia, 
Zamawiający może: 
a) jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy – żądać ponownego wykonania przedmiotu 

umowy, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikającej z opóźnienia 
w wykonaniu przedmiotu umowy lub też zlecić jego wykonanie innemu wykonawcy na koszt i ryzyko 
Wykonawcy,  

b) jeżeli nie uniemożliwiają one korzystania z przedmiotu umowy, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
może obniżyć Wykonawcy odpowiednio wynagrodzenie umowne. 

5. Roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi mogą być dochodzone po upływie ich terminu, jeżeli Zamawiający 
ujawni wadę w okresie gwarancji lub rękojmi. 

6. O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. 
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo 

zlecenia ich usunięcia innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
8. Po odbiorze prac związanych z usunięciem wad z tytułu gwarancji i rękojmi, okres gwarancji lub rękojmi ulega 

wydłużeniu o  czas od zgłoszenia do usunięcia wady. 
9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne użytych do wykonania 

przedmiotu umowy materiałów, urządzeń i instalacji. 
10. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność  materiałów, urządzeń i instalacji ze 

specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia. 
  

§ 5  
Opóźnienie Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy 

 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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a. za niezłożenie w terminie określonym Umową zgodnego z prawdą oświadczenia potwierdzającego 
zatrudnienie pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy na umowę o pracę, a także za niezłożenie  
w terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających wymagany poziom 
zatrudnienia na umowę o pracę – w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia  

b. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy lub w zaspokojeniu roszczeń Zamawiającego  
z gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ,o którym mowa w § 2, ust. 
1 umowy, za każdy dzień opóźnienia 

c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 

d. za opóźnienie w  usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze i/lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez  
Zamawiającego na usunięcie wad (§ 4 umowy). 

3. W przypadku jeżeli Wykonawca wykonuje prace w istotny sposób niezgodnie z warunkami technicznymi, 
normami branżowymi, aktualną wiedzą techniczną lub niniejszą umową, w szczególności, jeżeli dopuszcza się 
opóźnienia w stosunku do terminów określonych w niniejszej umowie Zamawiającemu, niezależnie od innych 
uprawnień przewidzianych w niniejszym paragrafie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy 
Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad lub opóźnień i wyznaczeniu mu w tym 
celu dodatkowego terminu. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub dochodzenia zapłaty 
bezpośrednio od Wykonawcy. Termin płatności kar umownych wynosi 7 dni od doręczenia księgowej noty 
obciążeniowej wystawionej przez  Zamawiającego 

5. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia remontu  jednostki, ani z żadnych 
innych  zobowiązań umownych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

7. Zamawiający jest uprawniony  do odstąpienia od umowy w razie opóźnienia Wykonawcy  
w wykonaniu przedmiotu umowy lub w realizacji roszczeń z rękojmi lub gwarancji ponad  30 dni oraz  
w każdym z niżej opisanych przypadków jeżeli: 
a) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki określone  

w umowie, 
b) w przypadku nie usunięcia stwierdzonych podczas odbiorów częściowych usterek  

w  terminie 14 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego, 
c) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, zgłoszony zostanie wniosek  

o otwarcie postępowania likwidacyjnego bądź o ogłoszenie upadłości  
            Wykonawcy, 
d) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni – bez wyznaczania terminu 

dodatkowego. 
8. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wskazania przyczyny odstąpienia. 
9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do odstąpienia od umowy na podstawie pisemnego powiadomienia Wykonawcy zgodnie z art. 145 ustawy – 
Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie wynagrodzenie 
należne z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 6  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. Dla zabezpieczenia należytego i zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy oraz roszczeń 
Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji Wykonawca wnosi w dniu podpisania niniejszej umowy 
zabezpieczenie w wysokości 10% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT (§ 2 ust. 1 umowy)  
co stanowi kwotę………………….. zł (słownie…………………………………………………………………………………………)  
w formie ………………………………………………. (według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach, 
wyszczególnionych w art. 148 ustawy – Prawo zamówień publicznych). 

2. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej – gwarancja ta winna mieć charakter abstrakcyjny,  t.j. zobowiązywać Gwaranta 
nieodwołalnie i bezwarunkowo  do wypłacenia Beneficjentowi, na pierwsze pisemne żądanie 
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Zamawiającego wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy – kwoty do wysokości 
wniesionego zabezpieczenia. Treść gwarancji podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

3. Udzielona gwarancja musi podlegać prawu polskiemu oraz być egzekwowalna i wykonalna na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozstrzygania sporów z gwarancji wyłącznie właściwym ma być 
sąd powszechny siedziby Zamawiającego. 

4. W przypadku konieczności przedłużenia terminu wykonania prac remontowych stanowiących przedmiot 
umowy w  myśl § 3 ust. 2 w związku z § 7 przedmiotowej umowy Wykonawca jest zobowiązany do 
przedłużenia terminu gwarancji  albo jeżeli nie będzie to możliwe do wniesienia nowej gwarancji na 
przedłużony termin realizacji umowy.  

5. W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie w wysokości 70 % 
(przeznaczone na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania umowy), zostanie zwrócone w terminie 30 
dni licząc od daty ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem zdawczo-
odbiorczym, natomiast pozostała część zabezpieczenia, w wysokości 30 % (przeznaczona na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady), zostanie zwrócona nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu 
rękojmi za wady 
 (o którym mowa w § 4 umowy). 

6. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, zabezpieczenie wniesione  w formie 
pieniężnej, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową 
wykonania prac oraz pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi. 

 
§ 7.  

Zmiany umowy 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2. W ramach realizacji niniejszej umowy dopuszcza się aneksowanie zgodnie z zapisami art.144 Ustawy z dnia 
29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) po 
spełnieniu przesłanek zawartych w tym przepisie. 

 
§ 8.  

Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, Strony rozstrzygać będą 
polubownie, a dopiero po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej . Sądem właściwym jest sąd 
siedziby Zamawiającego. 

3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze Stron. 

 
4. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

d) Załącznik Nr 1 - Specyfikacja techniczna. 
e) Załącznik Nr 2 - wypełniony formularz oferty. 
f) Załącznik Nr 3 - wypełniony kosztorys Wykonawcy. 

 
 
 
  ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA 
 


