Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Istotne postanowienia umowy
zawarta w dniu ………… 2019r.
pomiędzy:………………………………………………………………………….…………
………………………………… z siedzibą …………………………………….……………
NIP: ………….………….. REGON: ……………….…….. KRS: ………….…….…….
w imieniu i na rzecz której działa:………………………………………………...
zwany w treści Umowy „Zamawiającym”,

a
……………………………………………………………………………………….….…………
………………………………… z siedzibą …………………………………….……………
NIP: ………….………….. REGON: ……………….…….. KRS: ………….…….…….
w imieniu i na rzecz której działa:………………………………………………...
zwany w treści Umowy „Wykonawcą”,
zwanymi w dalszej części Umowy „stronami”
Niniejsza Umowa jest wynikiem przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na
podstawie regulacji zawartych w wytycznych Ministerstwa Rozwoju kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r.
§ 1. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa innowacyjnego jachtu motorowego w ramach projektu „Innowacyjny jacht
motorowy NIKHEN YACHTS”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa I. „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.3. „Przedsiębiorczość
(wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.2. „Firmy w początkowej fazie rozwoju”.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy, w tym zakres obowiązków Wykonawcy, określają następujące
dokumenty:
1) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do Umowy;
2) zapytanie ofertowe z dnia …. …. 2019r. opublikowane w „Bazie Konkurencyjności” pod numerem ……….. wraz
z udzielonymi przez Zamawiającego w toku postępowania wyjaśnieniami oraz dokonanymi zmianami – załącznik nr 2 do
Umowy;
3) oferta Wykonawcy z dnia ….. …. 2019r. – załącznik nr 3 do Umowy;
3. Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowią integralną część niniejszej Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy rzetelnie, z zachowaniem należytej staranności,
bezstronnie i zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznego transportu i wodowania zamawianego jachtu oraz
rzetelnego sprawdzenia poprawności działania dostarczonego przedmiotu Umowy wraz z jego kompleksowym
wyposażeniem. Dostarczony jacht musi mieć nadany numer CIN na kadłubie jachtu oraz oznaczony numer silnika.
6. Przedmiot Umowy będzie wykonany w oparciu o projekt oraz formy do wykonania laminatów łodzi wskazane przez
Zamawiającego. Szczegółowe informacje w tym zakresie, jak również odpowiednia dokumentacja i materiały
przekazane zostaną Wykonawcy, w terminie do trzech dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Wykonawca
przyjmując powyższe informacje, dokumenty i formy zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia,
w którym zobowiąże się do zachowania poufności. Wykonawca przyjmując od Zamawiającego wymienione
w niniejszym ustępie materiały i dokumenty zobowiązuje się do ich odpowiedniego i bezpiecznego
przechowywania, należytego korzystania, jak również do pokrycia kosztów transportu form, z miejsca ich
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składowania u Zamawiającego do siedziby Wykonawcy, oraz po wykonaniu przedmiotu Umowy z powrotem do
miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w niezmienionym stanie. Podczas transportu form Wykonawca ponosi
całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczne przetransportowanie, w związku z czym niezbędnym staje się
posiadanie przez Wykonawcę ważnego ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 11.
Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, kwalifikacjami oraz doświadczeniem niezbędnymi do prawidłowego
wykonywania przedmiotu Umowy oraz że nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub
utrudniające wykonanie obowiązków określonych Umową. Wykonawca oświadcza ponadto, że dysponuje
odpowiednim zapleczem technicznym, logistycznym i administracyjnym niezbędnym do prawidłowego wykonania
przedmiotu Umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość świadczonych dostaw objętych przedmiotem niniejszej
Umowy.
Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy (w całości lub części) na
osoby trzecie.
Przedmiot Umowy zostanie dostarczony do miejscowości Bogaczewo 32 C, 11-500 Giżycko
Wykonawca przez cały okres obowiązywania Umowy zobowiązany jest posiadać aktualną polisę OC w zakresie
prowadzonej działalności.
§ 2. Termin realizacji przedmiotu Umowy

1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 31.03.2020r.
2. Przesłanki umożliwiające wydłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 zostały określone w § 9 ust. 2 Umowy.
§ 3. Wynagrodzenie i warunki rozliczeń, zasady wypłaty zaliczek
1. Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
Łączna wartość netto: …………………………………
(słownie: ……………………………………………..00/100 zł)
Stawka podatku VAT: …%
Łączna wartość brutto: …………………………………
(słownie: ……………………………………………..00/100 zł)
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem obejmującym wszystkie czynności i zakupy
niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru
potwierdzający terminowe oraz zgodne z Umową wykonanie przedmiotu Umowy, podpisany przez Wykonawcę
oraz Zamawiającego. Płatność będzie realizowana w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Płatność na rzecz Wykonawcy realizowana będzie na numer rachunku
bankowego wskazany przez Wykonawcę w fakturze VAT. Za dzień zapłaty faktury VAT uznaje się datę obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego. Zapisy niniejszego ustępu obowiązują w przypadku, gdy Wykonawca nie
korzysta z zaliczek, o których mowa w ust. 3-4.
3. Zamawiający może udzielić zaliczki na poczet wykonania przedmiotu Umowy wg. opisanej poniżej procedury, tj.:
1) Wykonawca wnioskujący o wypłatę zaliczki, składa pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem konieczności jej
udzielenia;
2) podstawą wypłaty zaliczek jest uzyskanie przez Wykonawcę pisemnej i pozytywnej decyzji Zamawiającego.
Warunkiem wypłaty drugiej zaliczki jest prawidłowe wykonywanie przedmiotu zamówienia oraz rzetelna
realizacja obowiązków Wykonawcy wynikających z zawartej Umowy oraz charakteru przedmiotu zamówienia;
3) pierwsza zaliczka w wysokości do 70% wartości netto wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi na
podstawie dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy;
4) druga zaliczka w wysokości do 25% wartości netto wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi na podstawie
dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2, w terminie do 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego
i Wykonawcę protokołu, potwierdzającego prawidłowe zainstalowanie oraz działanie silnika, kompletnego
zestawu napędu hydraulicznego, bioekologicznej oczyszczalni ścieków oraz systemu paneli słonecznych;
5) końcowa płatność w wysokości do 5% wartości netto wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi na
podstawie dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego i Wykonawcę
protokołu odbioru potwierdzającego kompletne i prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy obejmujące
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dostawę i wodowanie jachtu. Warunkiem pozytywnego zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu odbioru
jest przedłożenie przez Wykonawcę dokumentów dopuszczających jacht do użytkowania zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
4. Wypłata zaliczek, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 4 realizowana będzie przez Zamawiającego na podstawie
prawidłowo wystawionej faktury proforma. Po opłaceniu przez Zamawiającego faktury proforma Wykonawca
wystawia niezwłocznie fakturę VAT zaliczkową.
5. Końcowa płatność, o której mowa w ust. 3 pkt 5 realizowana będzie przez Zamawiającego na podstawie
prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.
Wykonawca w fakturze końcowej zobowiązany jest do zidentyfikowania dostarczonego jachtu poprzez określenie
numeru CIN oraz numeru zamontowanego silnika.
§ 4. Warunki gwarancji
1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot Umowy na okres wskazanych w pkt 1-3, licząc od dnia
podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 5 Umowy, tj.:
1) Okres gwarancji na silnik i osprzęt wynosi ……. miesiące;
2) Okres gwarancji na części elektryczne dotyczące silnika ……. miesiące;
3) Okres gwarancji na osprzęt i wyposażenie jachtu wynosi ……. miesiące;
4) Okres gwarancji na kadłub i pokład jachtu oraz wszystkich pozostałych elementów laminatu ……. miesiące.
2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy oraz jego wszystkie elementy są oryginalne i fabrycznie nowe,
należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych
i roszczeń osób trzecich.
3. Gwarancja obejmuje w szczególności wszystkie wykryte podczas eksploatacji usterki, wady i uszkodzenia
przedmiotu Umowy, powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania, jak również wszelkie
czynności wykonane w toku montażu, uruchomienia i wodowaniach jachtów.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest również do wykonywania napraw wszelkich awarii, usterek,
usuwania wad i uszkodzeń przedmiotu Umowy spowodowanych wadami technicznymi, technologicznymi
i materiałowymi, przy wykorzystaniu nowych, nieregenerowanych nieużywanych części podzespołów na swój koszt
(łącznie z kosztami transportu i dojazdu).
5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest również do świadczenia serwisu, w ramach którego zobowiązuje
się do wykonywania w szczególności następujących usług gwarancyjnych:
1) testowania poprawności pracy przedmiotu Umowy po wykonaniu naprawy;
2) utylizacji wymienionych części, podzespołów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) pomocy technicznej w godzinach od 08:00 do 18:00 przy rozwiązywaniu problemów dotyczących przedmiotu
Umowy pod numerem telefonu ………... , adres e-mail: …………………………………;
4) zapewnienia profesjonalnego i kompleksowego serwisu gwarancyjnego z czasem reakcji wynoszącym …………
godzin liczonym od momentu powiadomienia pomocy technicznej, o której mowa w pkt 3.
6. Naprawy oraz serwis świadczone będą w miejscu użytkowania przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.
7. Okres gwarancji ulegnie przedłużeniu, odpowiednio w przypadku naprawy przedmiotu Umowy, o okres
wykonywania naprawy. W przypadku dokonania wymiany przedmiotu Umowy na nowy, okres gwarancji będzie
biegł od nowa, od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru wymienionego przedmiotu Umowy.
8. Wykonawca wraz z dostawą zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kart gwarancyjnych podstawowych
urządzeń zamontowanych na jachcie, w tym w szczególności zamontowanego silnika, steru strumieniowego,
oczyszczalni i paneli.
§ 5. Kary umowne
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:
1) w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji obowiązków wynikających z niniejszej
Umowy, w wysokości do 10% łącznej wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy;
2) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
do 10% łącznej wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy;
3) w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy w wysokości 0,1% łącznej
wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia;
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4) w przypadku nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności naruszenia obowiązków i zasad
określonych w § 1, 4 Umowy, w wysokości 10% łącznej wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3
ust. 1 Umowy za każdy incydent;
5) w przypadku nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności naruszenia obowiązków i zasad
określonych w § 7 Umowy, w wysokości 50 000,00 zł brutto za każdy incydent;
2. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w niniejszej Umowie,
Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek za opóźnienia w wysokości ustawowej.
3. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody przewyższające
wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
4. Kary umowne mogą być potracone z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
§ 6. Przedstawiciele stron Umowy
1. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przedmiotu Umowy po stronie Zamawiającego
jest: ………………………………., tel. ………………………, e-mail: ………………………;
2. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przedmiotu Umowy po stronie Wykonawcy
jest: ………………………………., tel. ………………………, e-mail: ………………………;
3. Strony Umowy zastrzegają sobie prawo zmiany osób nadzorujących wykonanie prac objętych niniejszą Umową bez
konieczności aneksowania Umowy.
§ 7. Zasady ochrony informacji poufnych
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz danych, jakie uzyskał
w związku z zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub rozwiązaniem niniejszej Umowy, co do których powziął
wiadomość lub podejrzenie, iż są informacjami lub danymi objętymi tajemnicą przedsiębiorstwa lub objętymi
ochroną.
2. Postanowień ust. 1 nie stosuje się w przypadku informacji objętych dostępem do informacji na zasadach
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem lub uczynieniem
dostępną, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o wskazanie czy informację tę ma traktować jako objętą
tajemnicą.
4. W trakcie realizacji Umowy lub po jej wykonaniu, Wykonawca każdorazowo zobowiązuje się do wskazania
Zamawiającemu zakresu danych lub informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.
5. Każda ze Stron Umowy obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień
niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej zlecenie lub w jej interesie, bez
względu na podstawę prawną związku tych osób ze Stroną Umowy.
6. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo przed nieuprawnionym dostępem do gromadzonych i przechowywanych
danych, w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
§ 8. Warunki odstąpienia od Umowy
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy:
1) w przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej Umowy, w szczególności
w razie:
a) nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy;
b) zaprzestania przez Wykonawcę realizacji przedmiotu Umowy przed upływem terminu zakończenia
realizacji Umowy;
2) w przypadku dalszego, nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę, pomimo dwukrotnego
zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń Zamawiającego co do sposobu realizacji Umowy.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 1 pkt 1 i 2 Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia
w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia,
poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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3. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.
4. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany
jest do zinwentaryzowania wszystkich wykonanych prac i dokonanych zakupów oraz ich udokumentowania za
pośrednictwem kosztorysów oraz faktur zakupu oraz zwrotu wszystkich wypracowanych i zakupionych części
konstrukcyjnych, urządzeń i materiałów. Wykonawca w takim przypadku jest również zobowiązany do zwrotu
udzielonej zaliczki w kwocie pomniejszonej o koszty dokonanych i udokumentowanych zakupów oraz usług. Zwrot
zaliczki następuje w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia, w którym Wykonawca otrzymał oświadczenie,
o którym mowa w ust. 2 na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
§ 9. Zmiany Umowy
1. Wszelkie istotne zmiany w Umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej, tj. w formie
aneksu do Umowy.
2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano
wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiana dotyczy terminu realizacji Umowy. Wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji
przedmiotu Umowy nie będzie miało wpływu na wysokość ceny określonej w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. Termin
realizacji Umowy może ulec wydłużeniu w wypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
1) działania siły wyższej (tj. zdarzeń o charakterze przypadkowym, sprawczym, naturalnym np. klęski
żywiołowej, powodzi itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanych dostaw;
2) w wyniku zmiany harmonogramu, wg. którego rozliczana jest realizacja projektu pn. „Innowacyjny jacht
motorowy NIKHEN YACHTS”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.3.
„Przedsiębiorczość (wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.2. „Firmy w początkowej fazie rozwoju”;
3) obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a związanych z wydłużonym procesem
produkcyjnym bezpośredniego producenta oferowanego rodzaju jachtu;
4) obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a związanych z wydłużonym procesem dostawy/
transportu oferowanego rodzaju jachtu;
W przedstawionych powyżej przypadku wystąpienia opóźnień Strony Umowy ustalą nowe terminy realizacji
zamówienia.
3. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy, w zakresie terminu wypłaty zaliczki, o czym mowa w § 3 ust.
3 pkt 3, 4 Umowy, w przypadku wydłużonego procesu oczekiwania na wypłatę środków finansowych przez
instytucję pośredniczącą za pośrednictwem, której realizowany jest projekt „Innowacyjny jacht motorowy NIKHEN
YACHTS”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa I. „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.3. „Przedsiębiorczość (wsparcie
przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.2. „Firmy w początkowej fazie rozwoju”.
4. Zmiana dokonana z naruszeniem zapisów określonych w niniejszym paragrafie jest nieważna.
§ 10. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, wytycznych
Ministerstwa Rozwoju z lipca 2017 w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, oraz
zapisy umowy o dofinansowanie na podstawie, której zamawiający pozyskał środki na realizację niniejszej Umowy.
2. Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji niniejszej Umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi
właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Strony Umowy w pierwszej kolejności będą dążyły do
polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z wykonaniem niniejszej Umowy.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.
§11. Załączniki do Umowy
1. Załącznikami do Umowy są:
Załącznik nr 1: opis przedmiotu zamówienia;
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Załącznik nr 2: zapytanie ofertowe z dnia …. …. 2019r. opublikowane w „Bazie Konkurencyjności” pod numerem
……….. wraz z udzielonymi przez Zamawiającego w toku postępowania wyjaśnieniami oraz dokonanymi zmianami;
Załącznik nr 3: oferta Wykonawcy z dnia ….. …. 2019r.
2. Wszystkie załączniki wymienione w ust. 1 stanową integralną część niniejszej Umowy.

Zamawiający

Wykonawca

…………………………………………

……………………………………….
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