UMOWA O WYKONANIE ANALIZY SYSTEMU PALIWOWEGO
Niniejsza umowa („Umowa”) zawarta została w Rumi, w dniu ________ 2018 roku pomiędzy:
Remontowa

LNG

Systems

Spółką

z

ograniczoną

odpowiedzialnością

z

siedzibą

w Rumi przy ul. Sobieskiego 42, 84 – 230 Rumia, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk –
Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000073696, REGON 191056699, NIP 9580003970, zwaną dalej: „Zamawiającym”
reprezentowaną przez: 1. Krzysztofa Gerowskiego – Prezesa Zarządu, 2. Annę Kotlewską – Członka
Zarządu, zwana dalej „Zamawiającym”,
a
___________________________, reprezentowanym przez _________zwanym dalej „Wykonawcą”,
określanych łącznie jako „Strony”, o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego analizy zgodności z
obowiązującymi normami dokumentacji paliwowego systemu LNG dla transportu kolejowego
zgodnie z zapytaniem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz
zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, w związku z
realizacją przez Zamawiającego projektu POIR.01.01.01-00-0842/16-00 zatytułowanego
„Optymalizacja systemów zasilających napędy pracujące w transporcie morskim, drogowym
albo kolejowym, które wykorzystują gaz naturalny w postaci skroplonej” w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 1.1. „Projekty B+R
przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa. W wyniku przeprowadzonej analizy Wykonawca przygotuje i
przekaże Zamawiającemu: raport z przeprowadzonej analizy potwierdzający poprawność
wykonania dokumentacji paliwowego systemu LNG oraz jej zgodność z aktualnymi
przepisami oraz wszelkimi normami i wymaganiami. W przypadku zaistnienia konieczności
określenia norm oraz innych wymagań dotyczących dokumentacji paliwowego systemu LNG
w transporcie kolejowym, Wykonawca zobowiązany jest do określenia zakresu powszechnie
obowiązujących wymagań normatywnych we współpracy z Zamawiającym oraz innymi
osobami trzecimi wskazanymi przez Zamawiającego („Przedmiot Umowy”).
2. Przedmiot umowy realizowany przez Wykonawcę, w tym raport z analizy, będzie
uwzględniał, iż system paliwowy LNG będzie składał się z następujących elementów:
a) zbiornik dwupłaszczowy
b) odparowywacz gazu
c) rurowanie
d) powszechnie dostępne na rynku zawory procesowego
e) automatyka sterująca
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3. Wykonawca do dnia 20 stycznia 2020 roku otrzyma od Zamawiającego dokumentację w
zakresie niezbędnym dla realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, iż zapozna
się z okazaną i przekazaną dokumentacją. W wypadku odkrycia wad i błędów dokumentacji,
Wykonawca zgłosi powyższy fakt niezwłocznie Zamawiającemu, jednakże nie później niż w
terminie 2 dni od dnia wykrycia wady i błędów.
W ramach wynagrodzenia opisanego w niniejszej Umowie Wykonawca wykona dwie rewizje analizy
zgodności dokumentacji. Z tego tytułu nie będzie Wykonawcy przysługiwało dodatkowe
wynagrodzenie, jak również nie będzie przysługiwał zwrot jakichkolwiek kosztów. Powyższe rewizje
analizy zgodności polegające na weryfikacji otrzymanej dokumentacji

będą realizowane przez

Wykonawcę na podstawie analizy Wykonawcy, zgodnie z jego kwalifikacjami oraz przepisami oraz w
terminie 14 dni od dnia otrzymania rewizji dokumentacji.
4. Lista wymaganej dokumentacji zostanie przekazana przez Wykonawcę Zamawiającemu w
terminie_14 dni od dnia zawarcia Umowy.
5. W ramach uzgodnionego Wynagrodzenia, o którym mowa jest w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy
Wykonawca zobowiązany jest, w szczególności do:
a. określenia zakresu wymagań normatywnych w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz osobami
trzecimi przez niego wskazanymi mających na celu ustalenie i wprowadzenie do porządku prawnego
norm i wymagań dotyczących kolejowego systemu paliwowego LNG,
b. przeprowadzi analizę zgodności z obowiązującymi normami dokumentacji paliwowego systemu
LNG dla systemu kolejowego obejmującego dokumentację projektową oraz dokumentację typu
systemu, ocenę analizy wytrzymałościowej, obliczeń zmęczeniowych, obliczeń metodą elementów
skończonych,
c. udostępni na bieżąco aktualizowane listy uznanych materiałów posiadające certyfikaty
zatwierdzenia typu. Listy powinny obejmować wszystkie materiały niezbędne do produkcji systemu w
tym materiały spawalnicze niezbędne do zrealizowania projektu,
1. przekaże kontakt do co najmniej jednego pracownika, który będzie odpowiadał za
prowadzenie projektu po stronie Wykonawcy i będzie udzielał na bieżąco odpowiedzi na
pytania Zamawiającego związane z procesem projektowym,
2. zapewni ocenę i weryfikację przygotowanych przez Zamawiającego procedur
spawalniczych niezbędnych do budowy prototypowego kolejowego systemu LNG
spełniających wszystkie odpowiednie normy i wymagania,
3. zapewni weryfikację obliczeń i koncepcji produkcyjnych dla złożonych konstrukcji
spawalniczych kolejowego systemu LNG,
4. zapewni ocenę, analizę i wskazanie właściwej, nieniszczącej metody testowania
połączeń spawalniczych w celu zastosowania metody która będzie pozwalała na

prawidłową produkcję i wdrożenie urządzenia do obrotu,
5. zapewni bieżącą konsultację w trakcie całego procesu projektowego,
6. wyniki oceny zgodności przedstawi w postaci raportu.

6. Wykonawca musi posiadać możliwość certyfikacji pełnego procesu projektowego i produkcyjnego
i posiadać możliwość wystawienia homologacji projektowanego systemu, przez co Strony rozumieją
możliwość certyfikacji i dopuszczenia do obrotu kolejowych systemów paliwowych LNG
produkowanych przez Zamawiającego w ramach jego działalności.
§2
Strony ustalają , iż termin wykonania Przedmiotu Umowy to: 31 marca 2020 r.
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§3
1.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania Przedmiotu Umowy w całości ani w części
innym osobom bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z normami jakości
oraz obowiązującymi przepisami prawa.

3.

Wykonawca Przedmiotu Umowy odpowiada za dołożenie należytej staranności i terminowe
jego wykonanie zgodnie z niniejszą Umową.

4.

W

czasie

obowiązywania

umowy,

Wykonawca

zobowiązany

jest

do

udzielania

Zamawiającemu na piśmie, na każde jego żądanie, wszelkich wyjaśnień i informacji
związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.
§4
1. Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, w tym przeniesienie praw, o których mowa
jest w § 9 poniżej, przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: __________ zł
(słownie: ___________________________ złotych 00/100 netto), do wartości którego
doliczony zostanie należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwane w
dalszej części Umowy „Wynagrodzeniem”.
2. Wartość Wynagrodzenia ryczałtowego jest niezmienna do końca realizacji Przedmiotu
Umowy i jest wystarczająca, kompletna i uwzględnia wszystkie elementy potrzebne do
realizacji całości Przedmiotu Umowy, obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, jego wydatki,
koszty ogólne, a także zysk za pełne wykonanie Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie
Wykonawcy będzie stałe i niezmienne przez okres trwania Umowy.
3. Zapłata Wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi na podstawie faktury, wystawionej
przez Wykonawcę po podpisaniu przez obie Strony wszystkich protokołów przekazania
dokumentacji bez uwag.
4. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy o nr
_______________________________ prowadzony w Banku _______________ w terminie
30 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej dokumentacji i faktury, zgodnie z ust. 3
powyżej.

Za

dzień

zapłaty

uważa

się

dzień

obciążenia

rachunku

bankowego

Zamawiającego.

§5
1. Odbiór końcowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego, z co najmniej 7 - dniowym
wyprzedzeniem, o planowanym terminie odbioru końcowego prac.
3. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru istnienia jakichkolwiek wad
Przedmiotu Umowy może on uzależnić dokonanie tego odbioru i podpisanie protokołu
częściowego od usunięcia tych wad przez Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie
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terminie.
4. Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego, jeżeli nie zostały wykonane
wszystkie prace w ramach Umowy, bądź też, jeżeli stwierdził w jego trakcie istnienie wad
dotyczących Przedmiotu Umowy. W takim przypadku Zamawiający określi termin, do którego
winny zostać wykonane wszystkie zaległe prace lub usunięte wady Przedmiotu Umowy
stwierdzone podczas odbioru końcowego.

5. Do powtórzonego odbioru końcowego stosuje się odpowiednio postanowienia § 5 niniejszej
Umowy.

§6
1. W przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 2 niniejszej
Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % całkowitego
Wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania ponad wysokość kar
umownych, w

przypadku wyrządzenia szkody Zamawiającemu przez Wykonawcę, która

będzie przewyższać wartość przedmiotowych kar.

3. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, obejmująca kary
umowne w niej wskazane – z wyłączeniem zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego
odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu z winy umyślnej – zostaje
ograniczona do kwoty 10-krotności wartości wynagrodzenia opisanego w par. 4 ust. 1
niniejszej Umowy.

§7
1. W przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy nienależycie, nie będzie
usuwał wad Przedmiotu Umowy w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, przerwie
bez uzasadnienia realizację Przedmiotu Umowy, odstąpi bez uzasadnienia od wykonywania
którejkolwiek części Przedmiotu Umowy na okres powyżej 7 dni lub nie przystąpi do jej
realizacji, to – po uprzednim bezskutecznym wyznaczeniu terminu dodatkowego –
Zamawiający jest uprawniony do niezwłocznego przystąpienia do zastępczej realizacji
Przedmiotu Umowy, wznowienia jego realizacji, poprawienia lub nadrobienia zaległości na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający uprawniony będzie do wykonawstwa zastępczego,
bez upoważnienia sądu.

2. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do wykonawstwa zastępczego nie
wyłącza uprawnienia do naliczenia Wykonawcy kar umownych, odstąpienia od umowy, czy
też dochodzenia jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych od Wykonawcy.

§8
Zamawiający ma prawo do rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, w całości lub w części, bez
żadnego odszkodowania dla Wykonawcy, w terminie dwóch lat do dnia jej zawarcia, jeżeli:
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a. Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z umową lub wykonuje go wadliwie
i mimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego w terminie 5 dni od otrzymania pisma
nie przystąpił do realizacji działań, jakie zdaniem Zamawiającego należy podjąć, aby
zapewnić niewadliwe wykonanie Przedmiotu Umowy.
b. Wykonawca zatrudnił podwykonawcę bez zgody Zamawiającego wyrażonej zgodnie z § 3
ust. 2 Umowy,
c. jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań umownych, w szczególności,
jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy,
d. w razie niespełnienia przez Wykonawcę wymagań jakościowych określonych w Umowie
oraz właściwych normach, uniemożliwiając użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem.
§9
1. Strony ustalają, iż z chwilą odbioru przez Zamawiającego od Wykonawcy elementów
Przedmiotu Umowy stanowiących utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego,
Wykonawca udziela Zamawiającemu

wieczystej

i wyłącznej licencji, nieograniczonej w

czasie i przestrzeni do każdego z tych utworów z osobna, w celu korzystania przez
Zamawiającego z tych utworów w całości oraz dowolnie wybranych fragmentach, w związku
z realizacją przez Zamawiającego projektu POIR.01.01.01-00-842/16-00 zatytułowanego
„Optymalizacja systemów zasilających napędy pracujące w transporcie morskim, drogowym
albo kolejowym, które wykorzystują gaz naturalny w postaci skroplonej”, na następujących
polach eksploatacji:
1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną dla Zamawiającego
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
2. w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne
udostępnianie utworu.
2. Zamawiający będzie realizował uprawnienia w związku z otrzymaną licencją w zakresie
opisanym w ustępie poprzedzającym wobec i na rzecz następujących podmiotów:
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz podmiotów wyznaczonych lub wskazanych lub
upoważnionych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucji Pośredniczących i
Instytucji Kontrolnych.
3. Z chwilą udzielenia licencji do tych utworów na Zamawiającego przechodzi również własność
wszystkich nośników, na których utwory zostały utrwalone i dostarczone.
4. Wynagrodzenie za udzielenie licencji, co do każdego z utworów z osobna na każdym z pól
eksploatacji, wymienionych w ustępie uprzednim niniejszego paragrafu, zawarte jest w
wynagrodzeniu ustalonym w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.
§ 10
1. Osobami uprawnionymi do kontaktów w trakcie realizacji Umowy są:
a.

po stronie Zamawiającego: Łukasz Bolewski tel. 505607395
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b.

po stronie Wykonawcy: ____________________________, tel.

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod współpracy, udzielania
koniecznych informacji, podejmowania innych działań wynikających z niniejszej Umowy, których
podjęcie jest konieczne do prawidłowego wykonywania Przedmiotu Umowy.

§ 11
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, o których
dowiedziały w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Strony potwierdzają fakt uznania za
tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony wszelkich nieujawnionych do wiadomości publicznej
informacji technicznych, technologicznych i handlowych lub organizacyjnych jej przedsiębiorstwa, co
do których przedsiębiorca lub osoby przez niego upoważnione podjęły niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności. W szczególności tajemnicę przedsiębiorstwa prawnie chronioną, stanowią
dane przekazywane przez Zamawiającego Wykonawcy, w związku z realizacją Umowy, w tym
dokumentacja opisana w § 1 ust. 4 powyżej.
§ 12
Wykonawca zapewnia, że:
1. prowadzi i będzie prowadził swoją działalność zgodnie z najwyższymi standardami
biznesowymi i nie dokona żadnych czynności, które wpłyną lub mogą wpłynąć niekorzystnie
na wizerunek komercyjny lub renomę Zamawiającego.
2. nie podejmie oraz poczyni starania w celu zapewnienia, aby osoby będące członkami jego
zarządu,

wspólnikami,

dyrektorami,

członkami

kadry

kierowniczej,

pracownikami,

przedstawicielami lub innymi osobami działającymi na jego rzecz, w związku z niniejszą
Umową nie podjęły żadnej działalności, która narażałby Zamawiającego na ryzyko kar na
podstawie przepisów i regulacji obowiązujących w jakichkolwiek odpowiednich jurysdykcjach
zabraniających działań korupcyjnych, tj. obiecywania, proponowania, wręczania, żądania,
przyjmowania bezpośrednio lub pośrednio korzyści majątkowej, osobistej lub innej lub
obietnicy takiej korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w toku działalności
gospodarczej;
3. nie będzie podejmować żadnej innej działalności, która narażałby Zamawiającego na ryzyko
kar wynikających z przepisów prawa i właściwych regulacji.
§ 13
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, których nie uda się rozstrzygnąć w drodze
polubownych rokowań, rozstrzygane będą przed sądami powszechnymi właściwymi dla
siedziby Zamawiającego.
2. Zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy mogą zostać dokonane w następujących
przypadkach:
a. W przypadku zmian przepisów prawa, które powodują konieczność zmiany postanowień
Umowy – w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie postanowienia Umowy, do
których odnoszą się zmiany przepisów prawa, w zakresie niezbędnym dla dostosowania
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Umowy do zmienionych przepisów prawa.
b. W przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania terminu wykonania Przedmiotu
umowy, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – zmianie mogą ulec postanowienia
Umowy w zakresie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, poprzez jego wydłużenie
odpowiednio do okresu występowania wskazanych przyczyn.
3. Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia na osoby trzecie, w całości lub w części,
praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez zgody Zamawiającego
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.
5. Jeżeli jedno lub kilka z postanowień Umowy okaże się nieważne albo bezskuteczne, to
pozostała część Umowy będzie nadal ważna i skuteczna, a Strony w miarę potrzeby
podejmą działania mające na celu zmianę odnośnych postanowień Umowy.
6. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie
Strony, pod rygorem nieważności.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odnośne przepisy
polskiego Kodeksu cywilnego.
8. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część, przy czym w razie wątpliwości
pierwszeństwo stosowania dokumentów ustalona jest zgodnie z następującą kolejnością: 1.
akt Umowy, 2. Zapytanie ofertowe, 3. oferta Dostawcy.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Oferta Dostawcy
Podpisy
Zamawiający:

Wykonawca:
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