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I. Informacje o Zamawiającym. 

 

Żegluga Ostródzko-Elbląska Spółka z o.o. w Ostródzie 
 

Adres: 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 49 

 

Telefon: (89) 646-42-46 Fax: (89) 646-42-46 
  

e-mail: info@zegluga.com.pl 

 

Godziny urzędowania: 7.00 – 15.00 
      

Konto bankowe : 39 1160 2202 0000 0001 7623 7268 

 

Numer NIP: 741-211-18-24 

 

 Numer REGON: 280582249 
 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

 

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia.  

 

        Przedmiotem zamówienia jest dostawa jachtu motorowego dla Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Spółki z. o.o.     

        w Ostródzie. 

         

       Wymagania  techniczne jachtu: 

 

1. Jacht motorowy z silnikiem wbudowanym benzynowym o pojemności max 4.3 L 

2. Moc minimalna 220 KM 

3. Rok budowy od 2009 

4. Długość od 6,9 m 

5. Szerokość minimalna 2.50 m 

6. Przebieg do 300 Mtg 

7. Kabina dziobowa 

8. Wysięgnik kotwiczny z rolką  

9. Luk dziobowy półprzeźroczysty  

10. Kratka wentylacyjna silnika  

11. Wlew paliwa z odpowietrznikiem  

12. Odbojnica z usztywnionej gumy z wkładką ze stali nierdzewnej  

13. Dodatkowa platforma rufowa wyposażona w drabinkę zejściową i poręcz  

14. Knagi  

15. Komplet świateł nawigacyjnych  

16. Ramy okienne ze stali nierdzewnej  

17. Relingi ze stali nierdzewnej  

18. Uchwyt do holowania narciarza ze stali nierdzewnej   

19. Drzwi w przedniej szybie ze szkła klejonego w ramie z anodowanego aluminium z centralnym 

przejściem na dziób łodzi  

20. Oświetlenie obrysowe kokpitu  

21. Barek ze zlewozmywakiem w kokpicie wraz lodówką na suchy lód  

22. Schowki z półkami w kokpicie  

23. Kanapy w kokpicie, fotel kierowcy obrotowy, z regulacją w pionie i poziomie, układ kanap typu L 

24. Uchwyty do napojów ze stali nierdzewnej  

25. Uchwyty pomocnicze ze stali nierdzewnej  

26. Schowek w podłodze kokpitu z odpływem  

27. Zamykane, przesuwne drzwi do kabiny dziobowej  

28. Układ kanap typu V ze zintegrowanym schowkiem oświetlenie sufitowe  

29. Przenośna toaleta zamontowana w kabinie dziobowej 

30. Gniazda 12V  
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31. Sygnalizacja przegrzania silnika  

32. Centralny wyłącznik prądu  

33. Bezpieczny włącznik zapłonu  

34. Komplet zegarów pokładowych (Wskaźnik poziomu paliwa, ciśnienia oleju, licznik prędkości, 

obrotomierz, wskaźnik power trim, woltomierz, wskaźnik temperatury silnika), Echosonda cyfrowa 

35. Wspomaganie układu kierowniczego   

36. Sygnał dźwiękowy 12V  

37. Miejsce / Schowek na akumulator  

38. Automatyczna pompa zęzowa o wydajności 1890 l/h  

39. System odpowietrzenia komory silnika  

40. Kabriolet duży (daszek przedni)  

41. Plandeka na kokpit  

42. Pakiet dopinanych kurtyn do kabrioletu dużego 

43. Wykładzina dywanowa w kokpicie 

44. Podwyższony standard wykończenia (dodatkowe poduszki w kabinie, stolik z drewna tekowego w 

kokpicie, poduszki wypełniające miejsce do leżenia) 

45. Centralny wyłącznik prądu dla dwóch akumulatorów 

46. CE certyfikat   

 

1. Dostarczony jacht winien być bez wad i uszkodzeń. 

2. Wykonawca udzieli gwarancji mechanicznej na  minimum 1 rok od dnia podpisania umowy. 

3. Wykonawca– zgodnie z dyspozycją art.30 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo  

zamówień publicznych -  zobowiązany jest wykazać,  że oferowany przedmiot dostawy  

spełnia wymagania określone w Siwz.  

4.  Termin realizacji dostawy do siedziby zamawiającego nie może przekroczyć 5 dni  

kalendarzowych od daty zawarcia umowy.  

 

5. Oznaczenie wg CPV: 34500000-2 

 

IV. Składanie ofert częściowych. 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

 
Zamówienie należy wykonać w terminie: do 5dni od dnia podpisania umowy.  
 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy. 

2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy. 

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia – nie spełnia,  

w oparciu o dokumenty załączone do oferty, a których wykaz zawiera punkt VII siwz. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, 

że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia 

czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz 

rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta 

musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy. 

 

VII. Oświadczenia i dokumenty jakie mają załączyć do oferty wykonawcy 

 
1. Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – 

zał. nr 2 do siwz.   

2. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał nr 3 do siwz  
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3. Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć również oświadczenie o spełnieniu przez oferowane dostawy 

wymagań określonych przez zamawiającego – zał. nr 4 do siwz oraz dokumenty potwierdzające spełnianie 

tych wymagań:  

a) Specyfikację techniczną oferowanego jachtu 

4.Dokumenty należy składać w formie oryginału.   
5.Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6.Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego 

odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. 

U. z 2008 r. Nr 189 poz. 1158 z późniejszymi zmianami)). 

 

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

 
1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, oświadczenia i informacje zamawiający i wykonawcy przekazują sobie 

w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. 

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

3. Adres zamawiającego do korespondencji: Żegluga Ostródzko-Elbląska Spółka zo.o. w Ostródzie, ul. 

Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda. 

4. Nr faksu zamawiającego:  89 646 42 46. 

5. Adres poczty elektronicznej: info@zegluga.com.pl 

6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Adrianna Jabłońska , tel. 89 646 38 71  . 

 

IX. Wymagania dotyczące wadium. 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

X. Termin związania ofertą. 

 
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od upływu terminu 

składania ofert. 

 

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

a) wypełniony formularz oferty – zał. nr 1 do siwz. W formularzu oferty oprócz ceny należy podać 

proponowany okres gwarancji, który nie może być krótszy od okresu wymaganego w siwz. 

2. Do oferty należy również załączyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt VII 

siwz. 

3. Pozostałe informacje dotyczące przygotowania oferty: 

3.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3.2 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. 

3.3 Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania 

wykonawcy. 

3.4 Jeżeli wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostępniania innym uczestnikom 

postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez złożenie 

stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów. Dokumenty opatrzone 

klauzulą: „Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie z oświadczeniem, o którym mowa 

powyżej, na końcu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy. 

3.5 Forma oferty winna spełniać następujące wymagania: 

a) wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, należy spiąć lub zszyć, w sposób uniemożliwiający przypadkowe ich 

rozpięcie, 

b) poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych lub 

upoważnionych do reprezentowania wykonawcy, 

c) wszystkie strony zawierające treść należy kolejno ponumerować, 

d) ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu lub kopercie. Na kopercie lub 

opakowaniu należy zamieścić informacje: 
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Nazwa i adres Wykonawcy  

Nazwa i adres Zamawiającego 

Oferta na : Dostawę jachtu motorowego. 

Nie otwierać przed: 21 maja 2012 godz.10.00  

 

4. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może zmienić lub 

wycofać swoją ofertę. 

 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.   

 
XII.1. Miejsce oraz termin składania ofert. 

Oferty należy składać, nie później niż do dnia 21.05.2012 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, Ostróda 

ul. Grunwaldzka 49, w pokoju 5.         

XII.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.05.2012 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego,  Ostróda ul. 

Grunwaldzka 49, w pokoju 5.         

2. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy. 

 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 
Cena wykonania zamówienia podana w ofercie to cena za cały przedmiot zamówienia opisany w pkt.III. 

 Cena musi być ceną brutto (razem z podatkiem VAT).  

Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym podatki, cła i inne 

opłaty. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 

warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.  

 

XIV. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze ofert, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 
Oferty zamówienia będą oceniane według jedynego kryterium, którym jest cena brutto wykonania zamówienia. 

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najniższą ceną i otrzyma ona najwyższą ocenę. Pozostałe oferty 

zostaną ocenione jako iloraz najniższej ceny spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i ceny oferty ocenianej. 

Wynik przedstawiany będzie w punktach. 

 

XV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli 

oferty, na zasadach i w trybie art. 92 ustawy. 

2. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. 

3. Wykonawcy występujący wspólnie winni, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

dostarczyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.  

4. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak również o 

wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia 

umowy. 

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVII. Istotne dla stron postanowienia treści umowy - wzór umowy. 

 
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do siwz. 

2. Zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia. 
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1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 

ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. 

2. W przypadkach wskazanych w art. 180 ust. 2 ustawy przysługuje odwołanie od niezgodnej z przepisami 

ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy.  

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 

XIX. Zamówienia uzupełniające. 

 
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do niniejszego postępowania o których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt  7 ustawy.  

 

XX. Oferty wariantowe. 

 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 

 

XXII. Wykaz załączników do specyfikacji. 

 
1. Formularz oferty - zał. nr 1. 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 2. 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 3. 

4. Oświadczenie o spełnieniu przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego zał nr 4. 

5. Wzór umowy - zał. nr 5.  

 

 

 

 

 
Sporządziła:  

Adrianna Jabłońska                                                                                                                           Zatwierdził:  

                                                                                                                        

                                                                                                                                                      Waldemar Graczyk 

 

 
Prezes Zarządu 
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Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OFERTY 

 
1. Dane Wykonawcy: 

a) Nazwa Wykonawcy 

..................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................. 

b) Adres Wykonawcy 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

c) Wykonawca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ………………….……… 

……………………………………………………………………………pod numerem …………….……….. 
dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

tel. ...................................................... fax ............................................................ 

adres poczty elektronicznej ……………………………………………………….. 

Regon ................................................. NIP ........................................................... 

Nr konta: ................................................................................................................... ............... 

 

2.  Oferta na temat: Dostawa jachtu motorowego.  

 

3. Cena brutto za wykonanie zamówienia: ................................................... zł.  
                (cena wraz z podatkiem VAT) 

 

w tym: 

 Podatek Vat: ................................................... zł.  

 

 Cena netto : ................................................... zł.  

 

4. Okres gwarancji wynosi:    

 

a) ………………………………..  

5. Termin wykonania :……………………………………………………... 

6. Warunki płatności zgodne z ustanowionymi w siwz.  

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i akceptujemy ją bez zastrzeżeń. 

9. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje, konieczne do zawarcia umowy, oraz że zapoznaliśmy 

się ze wszystkimi czynnikami, mogącymi mieć wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 
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10. Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego do siwz wzoru umowy i zobowiązujemy się do 

podpisania umowy w przypadku wyboru naszej oferty. 

11. Oświadczamy, że wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki 

związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna. 

Oferta zawiera: ............... stron. 

 

...............................................                  ................................................................................................................... 

 (miejsce, data)                        (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych  

  do reprezentowania wykonawcy) 

 

 

Załącznik nr 2 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

W trybie art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

 

 

Nazwa oferenta: …………………………………………………………… 

Adres oferenta …………………………………………………………… 

Kod pocztowy  …………………………………………………………… 

Nr telefonu  …………………………………………………………… 

Nr fax   …………………………………………………………… 

Internet:  …………………………………………………………… 

E-mail:   …………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że spełniam (-y) warunki, dotyczące: 
 

1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

podpis osoby (osób) uprawnionej 
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………………………………… dnia …………………………… r. 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr 3 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

W trybie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

 

 

 

Nazwa oferenta: …………………………………………………………… 

Adres oferenta …………………………………………………………… 

Kod pocztowy  …………………………………………………………… 

Nr telefonu  …………………………………………………………… 

Nr fax   …………………………………………………………… 

Internet:  …………………………………………………………… 

E-mail:  .………………………………………………………… 

 

 

 

Oświadczam, że nie podlegam(-y) wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie 

przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 powołanej wyżej ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

 

 

 

………………………………………… 

Podpis osoby (osób) uprawnionej 
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…………………………, dnia ……………………… r. 

 

 

 

          

 

 

 

Załącznik nr 4 

 

 

 

 

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu przez oferowane dostawy wymagań 

określonych przez zamawiającego 

 

 

 

 

 
 

Nazwa wykonawcy............................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................... .. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Adres wykonawcy.................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................................................. 
 
  

 

 
 

Oświadczam że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 

  

  

 
 

 

.........................................                                                                                                                              ........................................ 
          miejsce i data                                                                                                                                                     podpis 
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UMOWA (WZÓR) 

zawarta w  dniu ……………… 2012 r. pomiędzy: 

Żeglugą Ostródzko-Elbląską Sp. z o.o.   w Ostródzie ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda; KRS 0000375998 

Sąd Rejonowy w Olsztynie    VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 10.258.400 zł, NIP 741-211-

18-24, REGON  280582249, zwaną dalej w treści umowy  „Zamawiającym,”    

a 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………....... 

reprezentowaną przez ………………………………………………………………………...., 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

 

§1 

 

1. Wykonawca został wybrany w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późniejszymi zmianami). 

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy w pełnym zakresie rzeczowym, zgodnie z niniejszą umową,  

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą Wykonawcy oraz warunkami  gwarancji.  

 

§2 

     1. Przedmiotem umowy jest:  

a) dostawa przez Wykonawcę jachtu motorowego dla Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Spółki z o.o. w Ostródzie  

o następujących parametrach: 

 Typ jachtu: ……………………… 

 Moc: ……………………..…… 

 nr rejestracyjny: ………………………… 

 rok budowy: ……………………….. 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, na własny koszt, w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

Koszt ubezpieczenia, na czas transportu, przedmiotu umowy pokrywa Wykonawca. 

4. Wykonawca dostarczy zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że 

dostarczany produkt odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym. 

 

§3 

 

1. Przedmiot umowy  należy dostarczyć : do Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Spółki z o.o. w Ostródzie do 

dnia.…………………………………….  

2. Gotowość dostawy przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi telefonicznie Zamawiającemu, co najmniej dwa 

dni przed dniem dostawy.  

3. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone w protokole odbioru podpisanym przez obie strony 

umowy. 

4. Wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie posiadane przez 

niego rzeczy służące do korzystania z jachtu w tym w szczególności :  

- dwa komplety kluczyków, 
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5. Wykonawca w chwili wydania przedmiotu umowy przekaże również Zamawiającemu  niezbędne 

dokumenty związane  z jachtem.  

6. Przekazanie przedmiotu umowy wraz z niezbędną dokumentacją dokonane zostanie w siedzibie 

Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru.  

7. Osobą wskazaną przez Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru i porozumiewania się  

z  Wykonawca jest:  Zygmunt Kiejziewicz.  

8. Osobą wskazaną przez Wykonawcę do podpisania protokołu odbioru i porozumiewania się  

z  Zamawiającym jest:  …………………………………………………. 

 

§4 

 

 Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy:   

a)  na okres …………………… , licząc od dnia podpisania umowy, 

 

 
§ 5 

 

1. Wykonawca określa cenę dostarczonego przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 lit. a), w kwocie:  

netto: …………….…….. zł  

(słownie: …………………………………………………………………………….) 

Podatek Vat…………………….zł 

brutto: ……….………… zł 

(słownie: …………………………………………………………………………….) 

2. Zapłata za wykonaną dostawę, nastąpi przelewem na konto Wykonawcy: 

………………………………………………..  

3. Termin zapłaty strony ustalają do 14dni od daty dostarczenia przedmiotu  Zamawiającemu. 

4. Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
§ 6 

 

W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w stosunku do 

terminu określonego w § 3 ust. 1 przekraczającego 3 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bez 

wyznaczania dodatkowego terminu. 

 

§7 

 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający  naliczał będzie kary 

umowne w wysokości:  

a) z tytułu niewykonania lub odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, 

b) za nienależyte wykonanie umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 

umowy; przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się w szczególności naruszenie postanowień 

umowy określonych w § 2 i 3, 

c) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

d) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie 

poniesionej szkody.  

 

§ 8 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną część umowy, 

wymagają pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

 

§9 

 

1. Wszelkie zawiadomienia lub informacje wynikające z wykonywania niniejszej umowy, wymagają formy 

pisemnej. 
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§ 10 

  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny 

oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie poddają sadowi 

miejscowo właściwemu dla Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY:             WYKONAWCA: 

 

 

 

 


