Zołqcznik nr 8 do

S|WZ

Wzór umowy nr ..,....... .../2018

zoworto w cjniu
. 2018 r,, w Giżycku, pomiędzy:
Urzqd Źeglugi Śródlqdowej w Giżycku, z siedzibq w Giżycku, u|. Łuczońsko 5, l1-5OO Giźycko,
NlP: 845 1B ó4 ó75, REGON: 000ó8ó990, ktory reprezentuje:
zwonym dolej,,Zomowiojqcym"
^
k,f

orego reprezentuje

:

zwonym dolej,,Wykonowcq"
o noslepujqce1 1reści.

w rezu|tocie dokononic: przez Zomowiojqcego wyboru
postępowoniu o udzielenie zomowienio publicznego

Niniejszo UmoWO zostoje zoworto
of

erlY Wykonowcy w

przeprowodzone9o
w trybie przeiorgu nieloqroniczoneOo cjlo zodonio pn.: ,,Wykononie i dostowo fobrycznie
nowego stotku inspekcyjnego w(Qz z wyposożeniem techniczno - eksploolocyjnym"
no Pocistowie ustcrwy z dnio 29 slycznia 2004 r. Prowo zomowien publicznych (t.j Dz. IJ. z 2Ol7
l,, Po7. 1579 ze zm.), zwonej do|ej w treśclniniejszej umowy ,,ustowq pzp", ogłoszonego w
Biuletynie Zomowień Publicznych dnio..
.., pod nr .....

§

l.

przedmiot zomówienio

l.

Wykonowco sprzecJoje, () Zomowicljqcy
......, zwony cjolej ,stotkiem".

2.

3.
4,

kupuje

siotek

mode|

Porcrmeiry techniczne oroz wyposozenie stotku zostoły okreś|one w opisie przedmiotu
zomowienio i ofercie Wykonowcy złożonejw postępowoniu, będqcymi zołqcznikomi
cJo niniejszej umowy.

wykonowco zobowiqzuje się do wykononio przedmiotu umowy z nolezytq
sloronnościo oroz zgocJnie z wymogoniorni okreś|onymi przez zomowiojqcego.
Wykonowco udzieIo Zomowiojqcemu ....., (min. 24) miesięcznej gworoncji no coły
przecjmioi zomowienio, liczqc od doty protoko|ornego odbioru stoiku.
§2

Termin reolizocji

l.

Dostowcl noslqpi w lerminie do dnio 23 poździerniko 2O1B r. Termin ten jesi
niePrzekroczolny ijego niedotrzymonie upowoznio Zomowiojqcego do odstqpienio
od umowy, zprzyczyr\ zowinionych przez Wykonowcę.
Dostowo nostqpi do siedziby Zomowiojqcego (po uprzednim ustoleniu terminu
dostowY ijej dokłodnego miejsco, gdzie po proboch technicznych zostonie spisony
proiokoł odbioru slclku (zowierolqcy między innymi opis stonu stolku, lego
włclŚciwoŚci, o 1okze; ewenluolne istnielqce i stwierdzone przy odbiorze usierki

,ą$ &
wody).
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§3

Wynogrodzenie i worunki płotności

l. Zom<rwiojqcy zobowiqzuje się zopłocić Wykonowcy cenę spzedoży w wysokości
brutto
zł {słownie: ............,.
......), tj. netto:
..... plus nolezny podotek VAT (......%), w wysokości: ........,..

Ceno, o kiórej mowo w usi. l jesi cenq ryczołtowq w rozumieniu pzepisów Kodeksu
Cywilnego iuwzględnio wszelkie koszty jokie Wykonowco zobowiqzony będzie ponieść
w zwiqzku z wykonywoniem umowy.
3. Zopłoto nostqpi pze|ewem no rochunek bonkowy Wykonowcy wskozony w foktuze,
w terminie do 21 dni od dnio otrzymonio przez lamowiojqcego prowidłowo
wysiowionejfoktury VAT, po uprzednim dokononiu odbioru pzez Zomowiojqcego.
4. 7.a dzień zopłoty przyjmuje się dzień obciqżenio rochunku bonkowego
ZomoWojqcego.
W pzypodku opóźnienio w zopłocie Wykonowco może noliczoć odsetki usiowowe.
2.

§4

Osoby odpowiedziolne zo reolizocję dosłowy

l. 7e

sirony Zomowiojqcego osobq uprownionq do kontoktów
wsprowoch doĘczqcych dostowyjest:......... ..., tel.

2.
3.

4.

z

Wykonowcq
....,., e-moil:

Ze strony Wykonowcy osobq uprownionq do kontoktów z Zomowiojqcym w sprowoch

dotyczqcych dostowy jest ....,,....
....... tel.
..e-moil
Wykonowco uzgodniz Zomowiojqcym termin i miejsce dostowy.
Zołqcznikiem do protokołu odbioru będq: dokument z pzeglqdu technicznego
wystowiony pzez podmiot upowożniony do dokonywonio pneg|qdów technicznych.
stonowiqcy podstowę do wydonio uproszczonego świodectwo zdolnościżeglugowej,
instrukcje obsługi zoinstolowonych mechonizmów i vrzqdzeń stotku orcrz korty
gworoncyjne.

§5

Zobezpieczenie noIeżyłego wykononio umowy

'l. Wykonowco wnosi
2.

zobezpieczenie noleźytego wykononio umowy. Wysokość
zobezpieczenio wynosi l0% (dziesięć proceni) wynogrodzenio Wykonowcy bruito
określonegow§3ust. l Umowy,tj,.........
.złotych.
Zobezpieczenie noleżytego wykononio umowy służypokryciu roszczeń z tytułu
niewykononio lub nienoleżytego wykononio Umowy oroz roszczeń z rękojmi

igworoncji, w iym roszczeń z tytułu kor umownych.
Zobezpieczenie moze być wniesione według wyboru Wykonowcy w jednej lub kilku
formoch pzewidzionych w oń. l48 ust.l usiowy Prowo zomówień publicznych.
4. Zobezpieczenie wnoszone w formie gworoncji bonkowej lub ubezpieczeniowej musi
posiodoć zopis, że gworont podejmie się bezworunkowo i nieodwołolnie wypłocenio
Zomowiojqcemu kwoiy gworoncji. płotnej po pierwszym otrzymoniu pisemnego
zqdonio Zomowiojqcego, bez konieczności jego uzosodnienio.
5. Gworoncio bonkowo lub ubezpieczeniowo musi również zowieroć klouzule o:
o} zgodzie Gworonto no to, oby zodno zmiono oni uzupełnienie lub jokokolwiek

3.

ąftW

modyfikocjo Worunków Umowy lub robót, które mojq zostoć wykonone zgodnie z
Umowq, łub w jokichkolwiek dokumentoch stonowiqcych Umowq, jokie mogq zostoć
spozqdzone między Zomowiojqcym {Beneficjentem}, Wykonowcq, nie zwolnioło
Gworonto w żoden sposób z odpowiedziolnościwynikojqcejz gworoncji.
b) rezygnocji Gwcrrqnfo z koniecznoŚcizowiodomionio o tokiejzmionie, uzupełnieniu lub
modyfikocjioroz uzyskiwonio no niq zgody Gwqronto.
c) treści:Wszelkie spory dotyczqce gworoncji podlegojq rozstrzygnięciu zgodnie z
prowem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegojq kompetencji sqdu powszechnego
włościwegodlo siedziby Zomowiojqcego.
W przypodku, gdy zobezpieczenie nolezytego wykononio umowy wniesiono
w pieniqdzu, Zomowiojqcy zwroco je, wroz z odsetkomi wynikojqcymi z umowy
rochunku bonkowego, no kiórym było ono pzechowywone, pomniejszonymio koszty
prowodzenio rochunku oroz prowizji bonkowej zo pzelew pieniędzy - no rochunek
Wykonowcy.
7. Wykonowco utrzymo zobezpieczenie pzez coĘ okres wykonywonio Umowy w pełnej
wysokoŚci. W rozie pzedłużenio terminu wykononio Pzedmiotu Umowy, Wykonowco
odpowiednio pzedłużytermin obowiqzywonio gworoncji.
Zomowiojqcy zwróci 7a% wańości zobezpieczenio w terminie 30 dni od dnio
podpisonio protokołu odbioru końcowego bez uwog, o 30% zobezpieczenio terminie
15 dniod upływu okresu rękojmi igworoncji,
K<rry

§ó

umowne

l. Zomowiojqcy może noliczyć Wykonowcy kory umowne:
o) w przypodku niezreolizowonio umowy pzez Wykonowcę, Wykonowco zopłoci
Zomowiojqcemu korę umownq w wysokości l0 % wońościwynogrodzeni<r bruito
określonegow§3usi. l.
b} w ptzypodku opóźnienio w skufecznym wydoniu pzedmiotu zomówienio,
Wykonowco zopłoci Zomowiojqcemu korę umownq w wysokości 0,5 %
wynogrodzenio brutto, określonego w § 3 ust. l.
c) w pnypodku odsiqpienio od umowy przezZamowiojqcego zpwc^/n leżqcych po
stronie Wykonowcy, Wykonowco zopłoci Zomowiojqcemu korę umownq
w wysokości15% wynogrodzenio brutto, o którym mowo w § 3 ust. l.
2. Zomowiojqcy zostzego sobie prowo dochodzenio odszkodowonio uzupełniojqcego
no zosodoch ogólnych w przypodku gdy sumo kor umownych nie pokrywo powstołej
szkody.
3.

4.

Wykonowco wyrożo zgodę no dokonqnie przez Zomowiojqcego potrqcenio
no liczonych kor z przysłu gujqcego Wykonowcy wyn ogrodzenio.
W rozie opóźnienio w zopłocie wierzytelności pieniężnych, strony zobowiqzujq się do

płoty ustowowych odsetek.
W przypodku, gdy Wykonowco będzie spóźnioł się z dostowq pzedmiotu zomówienio
pzez okres dłuższyniż7 dni, zomowiojqcemu preysługuje prowo do odstqpienio od
umowy, z uwzględnieniem ust. l lit. c).

zo

§7

pozostqłe uslolenio

l. Wykonowco bez pisemnej zgody Zomowiojqcego nie może pzenieśćjokichkolwiek
wiezyielnościwynikojqcych z umowy no osoby tzecie.
2, wszelkie zmiony niniejszej umowy wymogojq zochowonio formy pisemnej pod rygorem

ł

niewożności.

"ą$

W sprowoch nieuregulowonych niniejszq umowq mojq zostosowonie pzepisy ustowy

Ą.

Ę

6.

Prowo Zomówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.
Ewentuolne spory mogqce powstoć no tle reolizocji umowy, strony będq roatrrygoć
polubownie, o w przypodku nie osiqgnięcio wspólnego stonowisko poddodzq
rozstzygnięciu sqdowi powszechnemu włościwemumiejscowo dlo siedziby
Zomowiojqcego.
Umowę spozqdzono w tzech jednobzmiqcych egzemplozoch, dwo egzemploze
dlo Zomowiojqcego, jeden dlo Wykonowcy.
Wszelkie zmiony do niniejszej umowy wymogojq formy pisemnej, pod rygorem
niewożności.

Zołqczniki do umowy stonowiqce jej integrolnq część:
,l.

2.

Ofeńo Wykonowcy z dnio................wrozze szczegółowq specyfikocjq pzedmiotu
zomówienio.
Protokół odbioru z zołqcznikomi
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