Projekt
UMOWA NR
Zawarta w dniu … ….. 2021 r. pomiędzy:

WOSiR Szelment Sp. z o.o., z siedzibą w Szelmencie, Szelment 2, 16-404 Jeleniewo,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr 0000542436, NIP 8442353981, REGON 360736920
reprezentowaną przez :
Daniela Racisa – Prezesa Zarządu
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a
…………………………….. z siedzibą w ……………………., ul. …………………….,
……………………………..,

zarejestrowaną

w

KRS

pod

nr

…………….,

NIP:………………REGON: ………………………
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

na podstawie rozeznania cenowego, dotyczącego zamówienia prowadzonego zgodnie z Regulaminem
postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty
określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy -Prawo zamówień publicznych, zawarto umowę następującej treści:

§ 1
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego 1 szt. jednostki pływającej
typu katamaran elektryczny do rekreacyjnego przewozu osób zgodnie z postanowieniami
Umowy, złożoną przez Wykonawcę Ofertą stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy oraz
Zapytaniem Ofertowym.
2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że dostarczona jednostka pływająca typu katamaran
elektryczny jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych, w szczególności, że
dostarczenie go Zamawiającemu nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, praw
własności intelektualnej osób trzecich, autorskich praw majątkowych, praw ochronnych na
znak towarowy, patentów lub praw z rejestracji wzorów przemysłowych/ użytkowych.
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§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia jednostki pływającej typu katamaran
elektryczny do siedziby Zamawiającego na koszt własny, w terminie 60 dni od podpisania
umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony i posiada kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie
niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, a dostarczony
przedmiot umowy będzie właściwej jakości i fabrycznie nowy, nieużywany i nie wystawowy.
3. Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot umowy odpowiada przepisom,
normatywom technicznym obowiązującym w krajach UE i w Polsce. Wykonawca
gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest wysokiej jakości i jego użytkowanie jest
bezpieczne.
4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wraz z instrukcją obsługi oraz certyfikaty CE (dalej
„Dokumentacja”). Dokumentacja musi być w języku polskim lub z tłumaczeniem
przysięgłym na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia Wykonawcy
wszelkimi udokumentowanymi kosztami poniesionymi wskutek ich braku oraz prawo
dochodzenia dalszego odszkodowania na zasadach ogólnych. Wskazana Dokumentacja
powinna spełniać najwyższe możliwe normy oraz być zgodna z obowiązującymi regulacjami.
5. Przedmiot umowy musi posiadać kompletną dokumentację pozwalającą na rejestrację
jednostki.
§3
1. Strony ustalają następujący termin realizacji przedmiotu umowy: 60 dni od podpisania
umowy.
2. Dostawę przedmiotu umowy uważa się za wykonaną w całości w dniu podpisania przez
Zamawiającego Protokołu odbioru dostawy.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić z dwudniowym wyprzedzeniem Zamawiającego
o dacie dostawy.
5. Adres dostawy: WOSiR Szelment Sp. z o.o., Szelment 2, 16-404 Jeleniewo
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami Zamawiającego;
b) usuwania wszelkich wad lub usterek, przez cały okres rękojmi za wady i gwarancje.
2. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy
dostawie wynosić będzie do 7 dni licząc od dnia dostawy, chyba że w trakcie dostawy Strony
postanowią inaczej na piśmie pod rygorem nieważności. Koszty usuwania wad ponosi
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Wykonawca. Niniejszy ustęp stosuje się zarówno w przypadku stwierdzenia wady istotnej,
jak i w przypadku stwierdzenia wady nieistotnej.
W razie stwierdzenia wad istotnych podczas czynności odbioru, po ich usunięciu przez
Wykonawcę, Strony sporządzą dodatkowy Protokół Odbioru, w którym należy na wstępie
zaznaczyć, iż stanowi on kontynuację czynności odbioru i wypełnić go w pozostałej części.
Jeśli w celu usunięcia wad istotnych konieczne będzie uprzednie zabranie Przedmiotu
Umowy z miejsca dostawy, Wykonawca dostarczy katamaran elektryczny na zasadach
ustalonych w niniejszym paragrafie. W razie stwierdzenia wad nieistotnych podczas
czynności odbioru, po ich usunięciu przez Dostawcę Strony odnotują ten fakt
w sporządzonym wcześniej protokole odbioru.
Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia (wady trwałe), to Zamawiający może odstąpić od
Umowy lub żądać wymiany Przedmiotu Umowy na nowy.
Wszelkie koszty związane z dostarczeniem i wydaniem przedmiotu umowy, m.in. transport,
opakowania, ubezpieczenie na czas przewozu i związane z tym ryzyko przypadkowej utraty
lub uszkodzenia ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest odpowiedzialny za skutki niewłaściwego sporządzenia lub braku
kompletności dokumentów transportowych. Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia
Wykonawcy
wszelkimi
udokumentowanymi
kosztami
poniesionymi
wskutek
nieprawidłowości dokumentów transportowych oraz prawo dochodzenia dalszego
odszkodowania na zasadach ogólnych.
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie dostarczonego przedmiotu umowy,
celem upewnienia się, że jest wolny od wad fizycznych, a w szczególności, że odpowiada
opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w zapytaniu ofertowym.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady fizyczne lub dostarczony sprzęt
będzie niezgodny z zapytaniem ofertowym, to Zamawiający może:
a) odmówić odbioru dostawy i zażądać dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad
lub zgodnego z zapytaniem ofertowym albo,
b) odmówić odbioru dostawy i odstąpić od umowy.
W razie odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez
Wykonawcę przyjmuje się, że przedmiot umowy nie został dostarczony.
§5

1. Wartość przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 wynosi…………………..zł brutto,
słownie
złotych:…………………………………………………………………………………….
2. Wartość umowy, o której mowa w ust.1 zawiera wszystkie koszty związane z dostawą.
3. Zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi w formie przelewu w ciągu 14 dni od daty
otrzymania od Wykonawcy Faktury VAT na wskazany rachunek bankowy
……………………………………………………………………
4. Fakturę należy wystawić na :
WOSiR Szelment Sp. z o.o., Szelment 2, 16-404 Jeleniewo, NIP: 8442353981
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§6
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na:
1) 12 miesięcy na instalację elektryczną i silnik,
2) 24 miesiące na pozostałe elementy
2. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania bez zastrzeżeń Protokołu odbioru
przedmiotu umowy.
3. Niezależnie od udzielonej gwarancji Zamawiającemu, Wykonawca udziela na przedmiot
umowy rękojmi w rozumieniu przepisu art. 556 Kodeksu cywilnego w wymiarze równym
okresowi gwarancji, o której mowa w ust. 1 powiększonego o 12 miesięcy.
4. W ramach gwarancji Wykonawca dokonuje na swój koszt napraw, wymiany wadliwych
części lub całych urządzeń, jeżeli zajdzie taka konieczność. Wszelkie koszty z tym związane,
w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, koszty robocizny oraz ewentualne koszty
podróży i pobytu przedstawicieli Wykonawcy u Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wykrytych wadach mailowo na adres poczty
elektronicznej: ……………………………………………………….
6. W okresie udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 1 pkt.1 i pkt.. 2 powyżej, Wykonawca
zobowiązuje się do usunięcia zgłaszanych wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni
kalendarzowych od ich mailowego zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba że ze względu
na stopień skomplikowania wady Strony ustalą dłuższy termin na piśmie pod rygorem
nieważności.
7. W przypadku ujawnienia się wad w okresie gwarancyjnym, okres gwarancji dla części
Przedmiotu Umowy, w którym stwierdzono wadę, ulega przedłużeniu o czas pomiędzy
mailowym zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 5, a skutecznym usunięciem stwierdzonej
wady, potwierdzonym protokołem usunięcia wad podpisanym przez Zamawiającego i
Wykonawcę. W przypadku wymiany części lub całego Przedmiotu Umowy na nowy, okres
gwarancyjny dla wymienianej części lub całego Przedmiotu Umowy rozpoczyna swój bieg na
nowo od dnia dokonania wymiany, potwierdzonej protokołem wymiany podpisanym przez
Zamawiającego i Wykonawcę.
§7
1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawcę, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna od Wykonawcy
w wysokości 20 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 5 ust. 1.
2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od niniejszej umowy,
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara
umowna od Wykonawcy w wysokości 20 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 5
ust.1.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od niniejszej umowy,
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługiwać będzie kara
umowna od Zamawiającego w wysokości 20 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 5
ust. 1.
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4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Wykonawca realizuje
zadanie niezgodnie z warunkami i terminami określonymi w niniejszej umowie.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone drugiej stronie na piśmie pod
rygorem nieważności.
§8
1. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie
nie leży w interesie Zamawiającego;
2) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie
leży w interesie Zamawiającego;
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) konieczności zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,
b) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie
Zamawiającego,
4) zmiany wynagrodzenia brutto określonego w umowie z Wykonawcą, wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku zmniejszenia jego zakresu w razie
zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt.1
5) zmiany wynagrodzenia brutto określonego w umowie z Wykonawcą, wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku zwiększenia jego zakresu w razie
zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 2.
a) spowodowanej wystąpieniem siły wyższej w rozumieniu przepisów kodeksu
cywilnego, spowodowanej wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie
mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej
staranności
6) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1
w przypadku:
a) zmiana stawki i kwoty podatku VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa
wprowadzających zmianę stawki podatku VAT;
2. Zmiany umowy przewidziane w ust.1 dopuszczalne są w następujących warunkach:
1) ad. pkt. 1 i 2 – zmiana zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiającego;
2) ad.3 – zmiana terminu realizacji zamówienia
a) lit. a – o okres proporcjonalny do zmiany zakresu
b) lit.b – o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego.
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§9
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory wynikłe pomiędzy stronami na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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