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Świnoujście 11 marzec 2019 r. 
Znak sprawy: ZP/10/1/2019 
 

Z A P R O S Z E N I E 
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia 

 

1. Gmina Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście (NIP: 855-15-71-375), 
której zadania w zakresie objętym przedmiotem zaproszenia realizuje 
Żegluga Świnoujska ul. Wyb. Władysława IV 12 w Świnoujściu 
tel.: 91 321 55 45        fax. 91 327 99 79 
zaprasza do złożenia oferty na: 
„Naprawa chłodnicy silnika pomocniczego oraz pompy wody morskiej SP na jednostce pływającej 

KARSIBÓR II należącej do Żeglugi Świnoujskiej”. 
2. Przedmiotem zaproszenia jest: 

1) demontaż chłodnicy silnika pomocniczego CAT C 18 GESO1036 PARY NO397-2684, 
2) naprawa tj.: rozmontowanie, oczyszczenie, weryfikacja, defektoskopia barwa wszystkich płyt, wymiana 

uszczelnień zmontowanie, wykonanie testu ciśnieniowego szczelności oraz inne niezbędne czynności 
niezbędne do wystawienia przez Wykonawcę prac protokołu potwierdzającego sprawność chłodnicy, 

3) rozmontowanie, czyszczenie, wymiana uszczelnień, przegląd oraz przeprowadzenie remontu kapitalne-
go pompy wody morskiej, zmontowanie oraz inne niezbędne czynności niezbędne do wystawienia 
przez Wykonawcę prac protokołu potwierdzającego sprawność pompy wody morskiej 

(zwane dalej „czynnościami serwisowymi”). 
3. Wykonawca: 

1) wszystkie czynności serwisowe wykona zgodnie obowiązującymi przepisami i PN określonymi dla 
przedmiotowego zaproszenia; 

2) termin wykonania czynności serwisowych zostanie ustalony z przedstawicielem Zamawiającego 
3) czynności serwisowe będzie wykonywał pod nadzorem przedstawicieli Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych. 
6. Do oferty należy dołączyć: 

1) aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o zgłoszeniu do ewidencji działalności 
gospodarczej, 

2) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie przedmiotu zaproszenia 
obowiązującą przez cały okres trwania umowy na kwotę nie mniejsza niż 90 tys. zł., 

3) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), co najmniej 2 zamówień odpowiadających swoim 
rodzajem i zakresem przedmiot zaproszenia tj. naprawę podzespołów do silników na jednostkach 
pływających o wartości brutto min. 75 tys. zł – każda z podaniem zakresu prac, wartości oraz daty  
i miejsca wykonania, 

4) oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiadające specyfice prac min. 4 letnie 
doświadczenie zawodowe. 

Przedmiotowe dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej „za zgodność  
z oryginałem”. 

7. Termin realizacji zamówienia: 
1) Od dnia zawarcia umowy do 10 dni roboczych od dnia udostepnienia jednostki pływającej Wykonawcy 

do wykonania czynności serwisowych. 



8. Oferta powinna zawierać:  
1) cenę ryczałtową netto + obowiązujący podatek VAT = wartość brutto za przedmiot zamówienia zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do zaproszenia; 
2) udzielenie min. 12 m-nej gwarancji na użyte materiały i robociznę. 

9. Ofertę należy złożyć z dopiskiem:  
„Naprawa chłodnicy silnika pomocniczego oraz pompy wody morskiej SP na jednostce pływającej 

KARSIBÓR II należącej do Żeglugi Świnoujskiej” 
w sekretariacie Żeglugi Świnoujskiej pokój 9 lub przesłać na adres: 
Żegluga Świnoujska 
ul. Wyb. Władysława IV 12 
72-600 ŚWINOUJŚCIE 

Termin składania ofert do dnia 19/03/2019 r. do godz. 1000 w sekretariacie Żeglugi Świnoujskiej pokój nr 9 
Termin otwarcia ofert dnia 19/03/2019 r. o godz. 1120 w siedzibie Żeglugi Świnoujskiej pok. 3 

10. Uprawniony do kontaktu z oferentami: 
1) Pan Grzegorz Bogdanowicz w godz. 0800 - 1400 adres e-mailowy: techniczny@zegluga.swi.pl 

 
DYREKTOR 

Żeglugi Świnoujskiej 
Oryginał podpisu w dokumentacji 

mgr Paweł Szynkaruk 
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Załącznik nr 1 do zaproszenia ZP/10/1/2019 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
na: Naprawa chłodnicy silnika pomocniczego oraz pompy wody morskiej SP na jednostce pływającej 

KARSIBÓR II należącej do Żeglugi Świnoujskiej 
 

Dane dotyczące Wykonawcy 
 
Nazwa: ...................................................................................................................................... 
 
Siedziba: ................................................................................................................................... 
 
Województwo: …………………………………….. 
 
Nr tel.: ..................................................................nr fax-u.: ....................................................... 
 
Nr tel. komórkowego: …………………………………………… 
 
Adres: e-mailowy: ………………………………@.............................................................. 
 
NIP: ...................................................... REGON: .............................................. 
 
Osoba upoważniona do podpisania umowy: ………………………………………… 
 
Osoba upoważniona do kontaktu w trakcie realizacji umowy: ………………………………………… 
 
Dane dotyczące Zamawiającego:  

Gmina Miasto Świnoujście 
ul. Wojska Polskiego 1/5 
72-600 Świnoujście 

której zadania realizuje 
Żegluga Świnoujska 
ul. Wyb. Władysława IV 12, 
72 – 600 Świnoujście  

 
I. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia na następujących warunkach: 

1. Wartość oferty: ……… zł (słownie: ……………………………………………...................................) netto + 
…… % podatek VAT w kwocie: ……….. zł (słownie: 
………………………………………………….………………………………) tj.: ……….. zł (słownie: 
…………………………………………………………………………………………….) brutto 
w tym: 
1) czynności określone w rozdz. 2 pkt 1) i 2) zaproszenia: ……… zł (słownie: 

……………………………………………...................................) netto + …… % podatek VAT w 
kwocie: ……….. zł (słownie: ………………………………………………….…………………………) tj.: 
……….. zł (słownie: ……………………………………………………………………………………….) 
brutto, 



2) czynności określone w rozdz. 2 pkt 3) zaproszenia: ……… zł (słownie: 
……………………………………………...................................) netto + …… % podatek VAT w 
kwocie: ……….. zł (słownie: ………………………………………………….……………………) tj.: 
……….. zł (słownie: …………………………………………………………………………………….) 
brutto 

II. Oświadczenia Wykonawcy: 
1. oświadczam/-y, że zapoznałem/liśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi  

w zaproszeniu oraz że uzyskałem/liśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty; 
2. oświadczam/-y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia  

i realizacji przyszłego świadczenia umownego; 
3. oświadczam/-y, że zapoznałem/liśmy się z projektem umowy i nie wnoszę/simy w stosunku do niego 

żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszę/szemy umowę, której projekt stanowi 
załącznik nr 2 do zaproszenia; 

4. oświadczam/-y, że na użyte materiały i robociznę udzielam/-y …… miesięczny gwarancji (min. 12 m-
cy); 

5. oświadczam/-y, że przedmiot zaproszenia określony w zamówieniu wykonam/-y: w terminie od dnia 
10 dni roboczych od dnia udostepnienia jednostki pływającej Wykonawcy do wykonania 
czynności serwisowych; 

6. zamówienie wykonam/-y: własnymi siłami /powierzę/my podwykonawcom/; 
7. oświadczam/-y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu; 

8. oświadczam/-y, że dysponuję osobami posiadającymi odpowiadające specyfice prac min. 4 letnie 
doświadczenie zawodowe. 

III. Załączam/my dokumenty: 
1. aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o zgłoszeniu do ewidencji działalności 

gospodarczej, 
2. dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie przedmiotu zaproszenia 

obowiązującą przez cały okres trwania umowy na kwotę nie mniejsza niż 90 tys. zł., 
3. wykaz wykonanych prac. 
 

Podpis Wykonawcy: 
 

.............................................................................. 
/imię i nazwisko/ 
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Załącznik nr 2 do zaproszenia ZP/10/2019 
 

UMOWA nr ……../………/2019 
 

zawarta w dniu …………….. 2019 r. pomiędzy: 
Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 - 600 Świnoujście (NIP: 855-15-71-375) 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
której zadania w zakresie objętym umową wykonuje Żegluga Świnoujska, ul. Wybrzeże Władysława IV 12, 72 - 
600 Świnoujście, 
reprezentowaną przez Dyrektora Żeglugi Świnoujskiej Pana Pawła Szynkaruka (na mocy udzielonego mu 
przez Prezydenta Miasta Świnoujście pełnomocnictwa Nr WO-KP.0052.4.2018 z dnia 02 stycznia 2018 r.), 
a 
…………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowanymi przez: 
…………………………………………………………………….. 
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 
1986 ze zm.), strony postanawiają, co następuje: 
 

§ 1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Zamawiającego naprawy 

chłodnicy silnika pomocniczego CAT C 18 GESO1036 PARY NO397-2684 oraz pompy wody morskiej SP 
na jednostce pływającej KARSIBÓR II należącej do Żeglugi Świnoujskiej zwanych dalej „przedmiotem 
umowy”. 

2. Zakres prac objętych przedmiotem umowy jest: 
1) demontaż chłodnicy silnika pomocniczego CAT C 18 GESO1036 PARY NO397-2684, 
2) naprawa tj.: rozmontowanie, oczyszczenie, weryfikacja, defektoskopia barwa wszystkich płyt, wymiana 

uszczelnień zmontowanie, wykonanie testu ciśnieniowego szczelności oraz inne niezbędne czynności 
niezbędne do wystawienia przez Wykonawcę prac protokołu potwierdzającego sprawność chłodnicy, 

3) rozmontowanie, czyszczenie, wymiana uszczelnień, przegląd oraz przeprowadzenie remontu kapitalne-
go pompy wody morskiej, zmontowanie oraz inne niezbędne czynności niezbędne do wystawienia 
przez Wykonawcę prac protokołu potwierdzającego sprawność pompy wody morskiej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i oddać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie  
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 

 
§ 2 

1. Termin realizacji umowy: do 10 dni roboczych od dnia udostępnienia jednostki pływającej Wykonawcy do 
wykonania przedmiotu umowy. 

2. Na czas wykonania przedmiotu zamówienia jednostka pływająca będzie zacumowana w Świnoujściu. 
 

§ 3 
1. Za wykonane przedmiot umowy określone w § 1 pkt. 2 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

wynagrodzenie w kwocie …………. zł (słownie: ………….) netto + należny ….. % podatek VAT …… zł 
(słownie: …………….) tj. ……… zł (słownie: ………..) brutto. 

2. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia będzie stanowiła faktura, wystawiona na podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego (wraz ze wszystkim dokumentami wskazanymi w § 6) potwierdzającego bezusterkowe 



wykonanie przedmiotu umowy. 
3. Zapłata należności za zrealizowany przedmiot umowy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy 

wskazany w fakturze wystawionej w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z protokołem wskazanym w ust. 2. 

4. Wykonawca wystawi fakturę na:  
1) nabywca - Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 - 600 Świnoujście (NIP: 855-15-71-

375), 
2) odbiorca – Żegluga Świnoujska, ul. Wyb. Władysława IV 12, 72 - 600 Świnoujście. 

5. Strony przyjmują, iż dniem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, jest dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

6. W przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawcę usterek i wad Zamawiający ma prawo 
dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego. 

 
§ 4 

1. Przedstawicielem Zleceniodawcy upoważnionym do prowadzenia nadzoru nad wykonaniem przedmiotu 
umowy jest 

1) Pan…. - kierownik …… ………. Żeglugi Świnoujskiej, tel. 91 ……, kom. ……., faks 91 ……, e-mail: 
……………….@zegluga.swi.pl. 

2. Przedstawicielami upoważnionymi do reprezentowania Zleceniobiorcy w sprawach dotyczących wykonania 
przedmiotu umowy jest: 

1) Pan …………………………….., tel. ……………………., faks ……………….., e-mail: ……………….. 
 

§ 5 
1. Wymagania ogólne: 

1) Nadzór na realizacją przedmiotu umowy sprawuje przedstawiciel Zamawiającego Pan Grzegorz 
Bogdanowicz. 

2) Zamawiający przekaże Wykonawcy przedmiot umowy „Protokołem przyjęcia do naprawy” podpisanym 
przez przedstawicieli obu stron. 

3) Prace muszą przebiegać wg. treści § 1 ust. 2. 
4) W przypadku wystąpienia zakłóceń w realizacji prac mających wpływ na termin zakończenia umowy, 

Wykonawca informuje przedstawiciela Zamawiającego na piśmie podając przyczynę oraz planowany 
termin zakończenia. 

5) Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego, każdorazowo o zagrożeniu w terminowej realizacji 
umowy. 

6) Wykonawca korespondencję dotyczącą realizacji umowy, kieruje do Zamawiającego. 
7) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów w szczególności przepisów 

porządkowych, przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na jednostkach 
pływających. 

2. Warunki realizacji umowy.  
1) Wykonawca w trakcie realizacji umowy, zobowiązany jest do wykonywania i gromadzenia: kart 

weryfikacyjnych, kart pomiarów, protokołów weryfikacyjnych, certyfikatów, orzeczeń, protokołów  
z pomiarów, itp., a następnie przekazania przedstawicielowi Zamawiającego.  

2) Materiały i części zamienne użyte w ramach umowy muszą spełniać wymogi jakościowe określone  
w umowie oraz wymogi klasyfikacyjne. 

3. Weryfikacja  
1) Weryfikacja jest procesem technologicznych będącym etapem realizacji przedmiotu umowy, 

wykonywanym obligatoryjnie, służącym do oceny stanu technicznego. Wykonanie weryfikacji (protokołu 
weryfikacyjnego) nie jest podstawą do wystąpienia z żądaniem rozszerzenia zakresu prac. 
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2) W trakcie weryfikacji wykonuje się pomiary technologiczne, opracowują karty pomiarów oraz ocenę 
stanu technicznego poszczególnych elementów. Na tej podstawie sporządza się protokół weryfikacyjny  
w którym określa się: 

a. części niespełniające wymagań jakościowych - zakwalifikowane do naprawy, regeneracji; 
b. części niespełniające wymagań jakościowych podlegające wymianie na nowe. 

3) Wykonawca powiadamia przedstawiciela Zamawiającego o terminie i miejscu z co najmniej z 1 
dniowym wyprzedzeniem.  

4) W procesie weryfikacji udział biorą: 
a. przedstawiciel Zamawiającego, 
b. przedstawiciel Wykonawcy. 

5) Karty weryfikacji, pomiarów i protokoły weryfikacyjne podlegają weryfikacji przez przedstawiciela 
klasyfikatora,a następnie przekazaniu na zasadach określonych w umowie.  

6) Zamawiający w terminie 2 dni kalendarzowych od daty otrzymania dokumentów podejmie decyzje 
 w sprawie realizacji prac wynikających z protokołów weryfikacyjnych, po przeprowadzonej analizie 
techniczno-ekonomicznej.  

7) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zaakceptowanych przez Zamawiającego.  
 

§ 6 
1. Odbiór po naprawie. 

1) Zakończenie prac objętych przedmiotem umowy następuje po oraz podpisaniu „Protokołu zdawczo-
odbiorczego” przez członków komisji Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

2. Próby zdawczo-odbiorcze. 
1) Za przygotowanie i organizację prób zdawczo-odbiorczych odpowiada Wykonawca wraz  

z Zamawiającym. 
2) Po zrealizowaniu prac wynikających z umowy i programu prób oraz usunięciu wszystkich niesprawności 

stwierdzonych w czasie ich trwania, Wykonawca sporządza  „Protokół zdawczo – odbiorczy” i przekazuje 
wraz z załącznikami przedstawicielowi Zamawiającego; 

3) Karty pomiarów, protokoły weryfikacyjne, świadectwa jakości, orzeczenia itp. Wykonawca kompletuje  
i przekazuje Zamawiającemu. 

4) Wykonawca pokrywa wszystkie koszty, jakie poniósł Zamawiający z powodu dostarczenia do odbioru 
sprzętu/urządzeń niespełniającego wymagań niniejszej umowy. 

 
 

§ 7 
1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres ….. (nie mniej niż 12 m-nej) miesięcy na wykonane prace, chłodnicę 

oraz materiały zastosowane do wykonania przedmiotu umowy.  
2. Okres gwarancji liczony jest od daty bezusterkowego podpisania „Protokołu zdawczo-odbiorczego” 
3. Gwarant usunie niesprawność w rejonie przebywania jednostki. 
4. Gwarancja obejmuje także urządzenia, usługi nabyte w ramach niniejszej umowy u podwykonawców 

/kooperantów/ Wykonawcy. 
5. Zgłoszenie i rozpatrywanie zgłoszeń gwarancyjnych nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia. 
6. Okres postoju jednostki pływającej w trakcie naprawy gwarancyjnej oraz okres niesprawności 

sprzętu/urządzenia uniemożliwiającego wejście jednostki do eksploatacji, przedłuża okres gwarancji na 
urządzenie objęte zakresem prac ujętych w umowie na naprawę.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia w pełnym zakresie wszystkich szkód 
powstałych w wyniku przekazania jednostki pływającej z wadliwie działającymi urządzeniami, systemami. 



8. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego każdorazowej zmianie 
danych adresowych. W przypadku braku takiego powiadomienia, wysłanie protokołu reklamacyjnego na 
wskazany w niniejszej umowie adres bądź e-mail, uznaje się za skuteczny, co powoduje bieg terminu 
rozpatrzenia reklamacji. 

9. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne nie jest wyłączona.  
 

§ 8 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) zwłoki w realizacji usługi - w wysokości 0,5 % wartości netto określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień 
zwłoki określony w § 2 ust. 1 w związku z § 5 ust. 1 pkt 2); 

2) rozwiązania umowy lub odstąpienie od niej przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wy-
konawcy w wysokość 10 % wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1. 

2. Jeżeli szkoda rzeczywista Zamawiającego będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie uprawnio-
ny do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody. 

 

§ 9 
1. W razie zaistnienia szczególnych okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży  

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, po 
uprzednim określeniu stanu zaawansowania prac przez komisję złożoną z przedstawicieli stron. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umo-
wy, o której mowa w pkt. 4 bez prawa dochodzenia od Zamawiającego jakiejkolwiek innej odpowiedzialno-
ści odszkodowawczej zrzekając się wszelkich pozostałych roszczeń. 

2. Podstawą do określenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie stan zaawansowania prac określo-
nych przez komisję złożoną z przedstawicieli stron oraz udokumentowane koszty poniesione przez Wyko-
nawcę, a zaangażowane w celu należytego wykonania umowy. 

3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 
4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od całości lub części umowy, o którym mowa w ust. 1  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca może żądać od Zamawiającego zwrotu wyna-
grodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy, poniesionych kosztów dostaw i usług przeznaczo-
nych na realizację umowy pod warunkiem, że Wykonawca wykaże w terminie 4 dni od dnia złożenia 
oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, że poniósł je lub zakupił przed otrzymaniem oświadczenia Zama-
wiającego i były one dedykowane do wykonania umowy lub jej części. 

5. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
przekraczającego 2 dni kalendarzowe licząc od terminu, określonego w § 5 ust. 1 pkt. 2) niniejszej umowy, 
Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych 
przewidzianych w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu powinno może być złożone w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia uza-
sadniającego odstąpienie.  

 
§ 10 

1. Wykonawca od dnia podpisania „Protokołu przyjęcia do naprawy” do czasu podpisania „Protokołu zdawczo 
– odbiorczego” (ryzyko pożaru, uszkodzenia itp.) ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia, szkody będące 
wynikiem prowadzonych prac naprawczych i towarzyszących (demontażowych, montażowych, 
transportowych, itp.) przez pracowników Wykonawcy i podwykonawców (kooperantów). 

2. W przypadku zaistnienia powyższych zdarzeń, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 24 godzin od 
spowodowania uszkodzeń powiadomić pisemnie Zamawiającego, załączając opinie przedstawiciela Za-
mawiającego. W zawiadomieniu należy zawrzeć informację dotyczącą nazwy uszkodzonych elementów, 
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opisać rodzaj uszkodzeń i zakres prac naprawczych oraz określić termin przywrócenia sprawności uszko-
dzonych elementów. 

3. Termin naprawy sprzętu/urządzenia, który uległ uszkodzeniu, zniszczeniu w trakcie naprawy, nie może 
przekraczać terminu zakończenia prac określonych w umowie. 

4. Protokół odbioru prac niezbędnych do przywrócenia sprawności sprzętu/urządzenia po zaistnieniu zdarzeń 
wymienionych w ust. 1, stanowić będzie załącznik do „Protokołu zdawczo-odbiorczego”. Prace zostaną ob-
jęte gwarancją na zasadach określonych w § 7. 

5. Podczas naprawy jednostki wytwórcą powstających odpadów jest Wykonawca. 
6. Wykonawca oświadcza, że w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie ubezpieczony od odpowiedzial-

ności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 90 000,00 zł. 
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i innych 

aktów prawnych, obowiązujących w tym zakresie. 
8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 

1) cena umowna może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT od terminu 
wprowadzenia tych zmian, 

2) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę i Zamawiającego z przyczyn losowych, 
3) zmiany w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych z przedmiotem zamówienia, 

które nastąpiły po dniu zawarcia umowy. W przypadku wystąpienia sytuacji powodujących ko-
nieczność wprowadzenia takich zmian, zostaną wprowadzone do umowy aneksem na warunkach 
uzgodnionych przez strony, 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo, na wniosek Wykonawcy, do przedłużenia terminu realizacji 
umowy w przypadku: 

a. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 
b. działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, warunki atmosfe-

ryczne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania usług, 
c. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo za-

chowania należytej staranności, 
d. w przypadku, gdy prace po weryfikacyjne z przyczyn technologicznych, obiektywnie niezależ-

nych od stron umowy nie mogą być zrealizowane w terminie. 
9. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej, uzgodnionej przez strony pod rygorem ich nieważ-

ności. 
10. Spory mogące wystąpić z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez strony polubownie, a w przypadku 

braku polubownych rozstrzygnięć będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Za-
mawiającego. 

11. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egz. w tym 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.  
 
Wykaz załączników: 
1. Zaproszenie do składania ofert z dnia ……………… 
2. Formularz ofertowy Wykonawcy z dnia: ……………………… 
 
Zamawiający           Wykonawca 

 


