
 
UMOWA 

 
Zawarta dnia 2016-………… w Szczecinie pomiędzy: 
 
SHIP - SERVICE S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa zarejestrowaną            
w Sądzie Rejonowym, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i wpisana                     
do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000130927, (adres do korespondencji: SHIP-SERVICE 
S.A., 70-030 Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 1) zwaną dalej ZAMAWIAJ ĄCYM  reprezentowanym 
przez: 
 
Prezesa Zarządu  - Piotra Zalewskiego 
Wiceprezesa Zarządu  - Ryszarda Starzyka 
 
a 
 
 
 
…………………………. 
 
 
 

§1. Przedmiot Umowy 
 
1. ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania prace niezbędne do przeglądu 

odnowienia klasy pod nadzorem towarzystwa klasyfikacyjnego PRS – m/t PORONIEC zgodnie z 
ofertą z dnia ……… 2016r.   

2. Ryczałtowa cena brutto określona w § 3 Umowy stanowi całość wydatku ponoszonego przez 
Zamawiającego względem Wykonawcy tytułem wykonania niniejszej Umowy. Obejmuje ona w 
szczególności przedmiot niniejszej Umowy, koszty dostawy, transportu i ubezpieczenia, koszty 
montażu, prób i zdania w działaniu, koszty stosownych zezwoleń, koszty materiałów, narzędzi, 
przyrządów, dźwigów itp., koszty wynajęcia doku i dokowania, koszty holowników, koszty 
dokumentacji zdawczej, koszty gwarancji i serwisu gwarancyjnego i inne koszty, jeżeli 
WYKONAWCA zakłada ich poniesienie albo jest do ich poniesienia zobowiązany. 
 

3. WYKONAWCA oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem Umowy i zakresem prac, zaś jego 
oferta, w tym kosztorys planowanych prac została przygotowana przez WYKONAWCĘ z 
zachowaniem najwyższej staranności.  

4. WYKONAWCA oświadcza, iż posiada odpowiednie doświadczenie, środki finansowe                       
i organizacyjne oraz wykwalifikowanych pracowników do należytego i terminowego wykonania 
przedmiotu niniejszej Umowy.  

5. ZAMAWIAJĄCY upoważnia do dokonywania wszelkich uzgodnień technicznych swoich 
przedstawicieli w osobach: Bogdan Dudar - Kierownik ds. techniczno-eksploatacyjnych, Marcin 
Tucin – Inspektor Techniczny. 
 

6. ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od części prac objętych ofertą WYKONAWCY lub 
ograniczyć część tych prac stosownie do swojej decyzji, co będzie powodować odpowiednie 
zmniejszenie wynagrodzenia WYKONAWCY zgodnie z § 3 ust. 2 Umowy.  

7. Wszystkie odbiory, próby działania i testy techniczne niezbędne dla potwierdzenia prawidłowego 
wykonania przedmiotu Umowy będą organizowane przez WYKONAWCĘ i przeprowadzone w 



obecności ZAMAWIAJĄCEGO i inspektora Towarzystwa Klasyfikacyjnego PRS. Koszty nadzoru 
klasyfikacyjnego pokrywa ZAMAWIAJĄCY. 

8. ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby użyte części był fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i 
prawnych, nie były przedmiotem praw osób trzecich, dobrej jakości, dopuszczone do obrotu oraz 
posiadały  stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty, karty pomiarów, karty gwarancyjne, 
były zgodne z przepisami Tow. Klasyfikacyjnego PRS, itp.  
                 

 
§2. Termin wykonania 

 
1. Strony uzgadniają, że czas trwania prac wynosi 12 dni kalendarzowych licząc od dnia ……… 

2016 r.   
2. Obiekt będzie podstawiony do wykonania prac objętych Umową dnia…….. 2016 r. przy 

nabrzeżu ……….  w porcie …………  
3. Każdorazowa zmiana terminu zakończenia prac winna być dokonana w formie obustronnie 

podpisanego protokołu. 
 

 
 
 

§3. Wynagrodzenie 
 

1. Wartość ryczałtowa prac objętych niniejszą Umową (wynagrodzenie ryczałtowe 
WYKONAWCY), zgodnie z ofertą z dnia ……….. 2016 r., która stanowi integralną część 
umowy, jako Załącznik Nr 1 wynosi ………………. 00,00 PLN netto (słownie: …… 00/100).  

2. Strony potwierdzają, iż umówione wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje również 
wszelkie koszty i wydatki/opłaty, jakie poniesie WYKONAWCA w związku z realizacją 
niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem punktu 3 niniejszego paragrafu. Wartość i zakres prac 
ulegnie stosownemu zmniejszeniu, po wyłącznej decyzji ZAMAWIAJĄCEGO, w przypadku 
ograniczenia lub odstąpienia od wykonania części prac określonych w Załączniku nr 1                   
do niniejszej Umowy.  

3. Zakres wszystkich prac dodatkowych, o ile wystąpią a będą zalecone przez inspektora PRS i 
uzgodnione przez ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie ceny i terminu wykonania będzie ustalana 
każdorazowo w formie aneksu do Umowy podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli 
obu stron. 

4. Wyżej ustalone wynagrodzenie WYKONAWCY będzie płatne na rachunek bankowy 
WYKONAWCY.  
   ZAMAWIAJĄCY dokona płatności na rzecz WYKONAWCY w terminie 30 dni od daty 
dostarczenia faktury VAT, wystawionej na podstawie protokołu powykonawczego, 
potwierdzonego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron oraz odbioru prac przez 
towarzystwo klasyfikacyjne PRS dla M/T PORONIEC. 

5. W przypadku nieterminowego uregulowania płatności faktury VAT za wykonanie remontu, 
ZAMAWIAJĄCY zapłaci odsetki od nieuregulowanej kwoty zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

6. Podanie na fakturze terminu płatności innego niż w niniejszym § nie zmienia warunków 
płatności. 

7. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 
 

 
 



§4. Odpowiedzialność WYKONAWCY 
 

1. Za wszystkie szkody wynikłe ze zdarzeń losowych, zaniechania lub działań niezgodnych z 
prawem powstałe w trakcie realizacji prowadzonych prac odpowiada WYKONAWCA. 

2. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za zachowanie warunków bhp i p.poż, jak również 
innych wynikających z obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji przedmiotu 
Umowy.  

3. W razie rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY będzie on 
zobowiązany do zapłaty na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO kary umownej w wysokości 10% 
wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto. Kara umowna określona w niniejszym ustępie 
naliczana jest niezależnie do kar umownych uregulowanych w punkcie 4 niniejszego §.  

4. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy ZAMAWIAJĄCY będzie upoważniony 
do rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, lub w razie akceptacji 
przez ZAMAWIAJĄCEGO zwłoki WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY będzie upoważniony do 
żądania od WYKONAWCY kar umownych w wysokości 0,5 % wysokości wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej jak 10% wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto. 

5. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną za opóźnienie w przystąpieniu do 
naprawy gwarancyjnej bądź za opóźnienie w usunięciu wady w terminie  określonym  w § 5 
Umowy w wysokości 0,5 %  wysokości wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień 
zwłoki, lecz nie więcej jak 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.  

6. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje w całości wyrządzonej szkody, ZAMAWIAJĄCY 
ma prawo dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego. 

7. Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 1-6 ZAMAWIAJĄCY będzie  
upoważniony do potrącenia kwoty tych kar z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY. 
 

 
§5. Gwarancja i rękojmia za wady 

 
1. WYKONAWCA udziela minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone podzespoły i 6 

miesięcznej gwarancji na wykonane prace. Okres rękojmi za wady dostarczonego przedmiotu 
umowy wydłuża się do czasu trwania gwarancji. W razie wątpliwości przyjmuje się, że uprawnienia 
z rękojmi nie wygasają przed upływem okresu gwarancji. 

2. Termin gwarancji jakości i rękojmi rozpoczyna bieg od protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń 
przedmiotu Umowy. 

3. Gwarancja jakości nie dotyczy uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową eksploatacją. 
4. W ramach udzielonej gwarancji jakości WYKONAWCA zobowiązuje się przystąpić bez zbędnej 

zwłoki do napraw gwarancyjnych przedmiotu Umowy, po otrzymaniu od ZAMAWIAJĄCEGO 
zgłoszenia wady telefonicznie, mailem bądź faksem oraz usunąć ją na własny koszt niezwłocznie, w 
terminie  ustalonym przez strony nie dłuższym jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia wady. W 
przypadku nie przystąpienia do usuwania wady, bądź nie usunięcia jej w terminie, o którym mowa 
w zdaniu poprzednim,  ZAMAWIAJĄCY  uprawniony będzie do zlecenia usunięcia wady osobie 
trzeciej na koszt i ryzyko WYKONAWCY bez potrzeby odrębnego wezwania i wyznaczenia 
dodatkowego terminu na jej usunięcie. W przypadku, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo załogi lub 
statku ZAMAWIAJĄCY ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej lub podjąć się tego we 
własnym zakresie, na koszt i ryzyko WYKONAWCY bez potrzeby odrębnego wezwania, co nie 
spowoduje utraty gwarancji jakości lub ograniczenia uprawnień z rękojmi. 

5. Gdy pomimo wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu, który jako nowy 
został dostarczony przez WYKONAWCĘ, a  sprzęt nadal posiada wady, WYKONAWCA 
zobowiązany jest do wymiany danego podzespołu  na nowy, wolny od wad. Towar dostarczony na 



wymianę musi być fabrycznie nowy, a jego parametry techniczne muszą być nie gorsze od 
parametrów towaru podlegającego wymianie.  

6. Wszelkie koszty naprawy gwarancyjnej lub usunięcia wad w ramach rękojmi, ponosi 
WYKONAWCA (w tym ewentualne koszty transportu, podróży i diet/zakwaterowania podczas 
okresu gwarancyjnego). 

7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków WYKONAWCA dostarczył ZAMAWIAJĄCEMU 
zamiast wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe – wolne od wad, termin gwarancji biegnie na 
nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobów WYKONAWCA dokona bez żadnej dopłaty, 
nawet gdyby ceny na takie wyroby uległy zmianie. 

8. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych nie następuje mimo upływu terminu gwarancji, 
jeżeli WYKONAWCA wadę zataił. 

 
§6. Odstąpienie i rozwiązanie Umowy 

 
1. ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w zakresie części prac lub je 

ograniczyć zgodnie z § 1 ust.5 oraz § 3 ust. 2 Umowy.  
2. ZAMAWIAJĄCY ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę bez wypowiedzenia w przypadku: 

a) opóźnienia lub zwłoki w realizacji Umowy powyżej 5 dni roboczych; 
b) realizacji Umowy niezgodnie z zaleceniami towarzystwa klasyfikacyjnego;  

PRS lub zaleceniami technicznymi przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO;  
c) wszczęcia postępowania upadłościowego, naprawczego lub egzekucyjnego                      

w stosunku do WYKONAWCY lub jego mienia.  
W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn podanych powyżej w ust.2 niniejszego § 
ZAMAWIAJĄCY ma prawo skorzystania z uprawnień wskazanych powyżej w § 4.  

 
 

§7. Postanowienia końcowe 
 

1. Żadna strona nie ma prawa do przeniesienia praw ujętych w tej Umowie bądź też innych praw czy 
obowiązków na stronę trzecią bez pisemnej zgody strony drugiej. 

2. Wszelkie zmiany warunków tej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron, przy 

czym obydwa egzemplarze mają tą samą ważność. 
4. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
5. W przedmiocie doręczeń korespondencji i oświadczeń Stron stosuje się wprost przepisy o 

doręczeniach wynikające z Kodeksu Postępowania Cywilnego w szczególności w zakresie 
domniemania doręczenia. 

6. Dla potrzeb korespondencji Strony wskazują adresy widniejące przy ich oznaczeniu na początku 
Umowy. Strony mają obowiązek pisemnego informowania się o zmianach adresów w terminie 7 
(siedmiu) dni przed ich dokonaniem. 

7. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd 
powszechny w Szczecinie. 

8. Integralną część niniejszej Umowy stanowi:  
� Załącznik Nr 1 – szczegółowa oferta/ specyfikacja remontowa 

 
 
 
   ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


