Załącznik nr 2

Ogólne warunki umowy
wyniku wyboru oferty Wykonawcy w trybie rozeznania ofertowego zgodnie
z zarządzeniem Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie
Nr 2/17 z dnia 09 stycznia 2017 roku w sprawie zasad udzielania w Komendzie
Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie zamówień publicznych o wartości
szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz
zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej
niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, strony zawarły umowę
o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest dostawa łodzi aluminiowej z silnikiem zaburtowym
z dodatkowym wyposażeniem wraz z przyczepą podłodziową dla Komendy
Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15
1. Wykonawca sprzedaje a Zamawiający kupuje łódź aluminiową z silnikiem zaburtowym o
mocy 50 KM z dodatkowym wyposażeniem wraz z przyczepą podłodziową zgodnie ze
złożoną ofertą, integralną część umowy stanowi:
− kserokopia oferty,
− kserokopia opisu przedmiotu zamówienia.
2. Wydanie przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
§2
1. Ustalona w wyniku rozeznania ofertowego cena pozostanie niezmieniona do końca
realizacji przedmiotu umowy.
2. Całkowita wartość przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: netto
……………………………zł (słownie:………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………).
Wynagrodzenie (wraz z podatkiem VAT) brutto = ……………..

zł (słownie:

…………………………………………………………………………………………………),
z

czego

VAT,

tj.

23

%

wynosi:

………………….

zł

(słownie:

…………………………………………………………………………………………).
3. Wynagrodzenie obejmuje również koszty i opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu
umowy do siedziby Zamawiającego (Rzeszów ul. Jana Styki 3), opłaty za transport,
załadunek i wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4. Zamawiający nie udziela zaliczek.
5. Zapłata nastąpi przelewem po wystawieniu faktury VAT w terminie do 14 dni od daty
odbioru przedmiotu umowy.
§3
Wykonawca udziela gwarancji na:
1) Łódź aluminiową – 2 lata,

2) Silnik zaburtowy – 60 miesięcy,
3) Przyczepę podłodziową – 2 lata.
1. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają po upływie terminów podanych
w dokumentach gwarancyjnych.
2. Warunkiem otrzymania gwarancji jest wykonanie określonych przeglądów
w autoryzowanej stacji zgodnie z wytycznymi producenta podanymi w instrukcji obsługi
i karcie gwarancyjnej.
§4
1. Wykonawca wykona bezpłatnie odpowiednie przeglądy gwarancyjne wraz z materiałami
w autoryzowanej stacji w okresie pierwszych dwóch lat użytkowania zestawu.
2. Awarie i usterki powstałe w czasie obowiązywania gwarancji, Wykonawca zobowiązuje
się usunąć priorytetowo (tzn. przyjmie silnik do serwisu, dokona niezbędnej naprawy
w dniu zgłoszenia przez Zamawiającego).
§5
Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie ostatecznym: do dnia 30 czerwca 2020 r.
§6
1. Wykonawca nie może odmówić wymiany towaru wadliwego, jeżeli był już on

naprawiany lub, gdy wada jest tego rodzaju, że nie rokuje doprowadzenia przedmiotu
umowy do jakości, jaką powinien on posiadać w warunkach eksploatacji.
2. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże, że
wady powstały z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
z powodu niezgodnego z przeznaczeniem używania przedmiotu umowy.
3. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci
uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże za pomocą innego dowodu − w szczególności
niniejszej umowy − istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia niniejszych warunków gwarancji przez
producenta, jeżeli producent wystawi również dokument gwarancyjny.
§7
Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje swoje
zobowiązania umowne.
§8
Obowiązkową formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane
w następujących wypadkach i wysokościach:
− za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień
zwłoki,
− za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za
każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
− za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca płaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto,
− z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn innych niż określona w § 7 Zamawiający
płaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.
§9
Znak sprawy: KW-320-2/1/20
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Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do dokonywania wszelkich czynności związanych
z odbiorem przedmiotu zamówienia jest: …………………………………………………………………
§ 10
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 11
1. W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane w formie aneksów sporządzonych na piśmie
za zgodą Stron.
§ 12
Ewentualne sporne sprawy dotyczące umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzyma
Zamawiający a dwa pozostaną u Wykonawcy.
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