POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY
POLISH CANOE FEDERATION

Warszawa, 26.08.2014 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Nazwa firmy oraz adres zamawiającego
Polski Związek Kajakowy
ul. Erazma Ciołka 17
01-445 Warszawa NIP; 527 15-42 951; REGON 000866521
Tel. 022 837 14 70
Strona internetowa: www.pzkaj.pl
email: office@pzkaj.pl
Numer ogłoszenia: 283718 - 2014; data zamieszczenia: 26.08.2014.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA
Tryb postępowania : PRZETARG NIEOGRANICZONY
O wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych Rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz
konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1735). Przeprowadzony na podstawie Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych .
na
Dostawę pontonów składanych wraz z silnikiem dla Polskiego Związku Kajakowego
Kod CPV: 34.52.00.00.-8 łodzie; 42.11.11.00-1 – silniki zewnętrzne do napędzania łodzi.
Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1: Formularz ofert.
Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia z postępowania.
Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dot. osób fizycznych.
Załącznik nr 4: Umowa
Załącznik nr 5: Protokół odbioru.
II. TERMINY
Termin składania ofert: do dnia 10.09.2014 r.
Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2014 r.
III. INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamawiający: POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY
2. REGON: 000866521; NIP: 527 15 42 951
3. Siedziba Zamawiającego: ul. Erazma Ciołka 17, 01-445 Warszawa
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4. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem
należy kierować na adres: ul. Polski Związek Kajakowy ul. Erazma Ciołka 17, 01-445
Warszawa
IV. PRZEDMIOT, TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup łodzi/pontonów z silnikiem do celów szkoleniowych.
2. Zamawiający wymaga, aby asortyment zaoferowany posiadał minimum 24 miesięczną
gwarancję na sprawność mechaniczną łodzi i silnika licząc od dnia podpisania przez Strony
bez uwag protokołu odbioru.
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia
przedmiotu zamówienia wyprodukowanego w roku bieżącym.
4. Wymagania stawiane Wykonawcy:
a. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
b. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
c. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy,
d. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych
ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,
e. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
5.Miejsce realizacji : siedziba lub zakład produkcyjny Wykonawcy na terenie RP.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PONTON SKŁADANY WRAZ Z SILNIKIEM ZABURTOWYM – 7SZT.
- długość max 4.00 m
- szerokość max 1,80 m
- podłoga aluminiowa składana
- max ilość osób 6+1
- ilość komór powietrznych 3+1
- ładowność min 850 kg
- waga łodzi max 130 kg
- max waga silnika 90 kg
- silnik zaburtowy do 20 KM, czterosuwowy, sterowanie manetką, rozruch elektryczny,
konsola kierownicza.
- długość kolumny silnika – krótka
- max obroty 5000-6000
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą:
A. spełnia. warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP
B. nie podlega. wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków opisanych w pkt.1 w oparciu o n/w
dokumenty:
a) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy.
b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
c) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
d) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
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Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. ŚŃ
VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni (art. 85 ust.1 pkt. 1 Ustawy)
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminach i w sposób wskazany w art. 38 ust. 1 Ustawy.
VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.09.2014r. o godz. 12.00.
2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4. W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert, Zamawiający poda do wiadomości zebranych:
a. nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,
b. ceny,
c. termin realizacji zamówienia,
d. termin płatności.
5. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle
Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.
IX. OCENA OFERT
1. W toku dokonywania czynności związanych z badaniem i oceną ofert Zamawiający może
żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich
ofert – zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy.
2. Zamawiający poprawi w ofercie :
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki, polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w
treści oferty, – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, lub nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy
złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub
którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa – do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia
i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawców wymagań
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określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert.
4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień
dotyczących kalkulacji cen, w celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.
5. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o ile zajdą wobec tego Wykonawcy
okoliczności wskazane w art. 24 Ustawy.
6. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej którejkolwiek z przesłanek
określonych w art. 89 Ustawy.
X. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSOBU WYLICZENIA CENY
1. W odniesieniu do ofert nie odrzuconych, komisja dokona ich oceny na podstawie
kryteriów:
L.p.
1.

Opis kryteriów oceny
Cena oferty w PLN brutto w zadaniu (C)

Znaczenie
100 %

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza, czyli temu, który uzyska najwyższą wartość punktową wyliczoną wg
wzoru:
najniższa oferowana cena
spośród zakwalifikowanych ofert
C = ---------------------------------------------- x 100 pkt.
cena badanej oferty
3. Cena oferty uwzględniająca stawkę podatku VAT, musi być podana w PLN cyfrowo
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy).
4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz niniejszej specyfikacji i zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto), tj. taka
która uzyska pierwszą pozycję w kryterium cena – 100%.
6. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający na mocy art. 91 ust. 5
Ustawy wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych, spełniających wymagania określone w art. 91
ust. 6 Ustawy.
XI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona czynności
Określonych w art. 92 Ustawy, a wybranemu Wykonawcy wskaże datę i miejsce podpisania
umowy.
2. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego będącego przedmiotem zamówienia
stanowi załącznik nr 4 do siwz.
XII. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH
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Wykonawcom oraz innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy
przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI Ustawy.

ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY
NAZWA WYKONAWCY …………………..................................................................
ADRES SIEDZIBY ……………………..........................................................................
NR TELEFONU: ................................................NR FAKSU: ………………......................
ADRES E-MAIL: ……………………………………………………………………
NIP: ..........................................................., REGON: .........................................................
My, niżej podpisani
....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz ...................................................................................................
odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę 7 sztuk pontonów z silnikami zaburtowymi składamy
niniejszą ofertę.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
przekazaną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia za łączna cenę:
Netto: …………………… zł, słownie
…………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………….
Podatek VAT: …………. Zł, słownie
…………………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………….
Brutto: ……………….zł, słownie:
………………………………………….……………………….
…………………………………………………………………………………………
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W tym:
Lp. Przedmiot zamówienia

Cena
jedn. netto

Wartość netto

Wartość brutto

Ilość

1

Ponton + silnik o mocy
…… z wyposażeniem

3.

Zamówienie zobowiązujemy się zrealizować w terminie określonym w pkt.2 SIWZ.

4.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

5.

W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy, zgodnie
ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.

6.

Udzielamy zamawiającemu …..-miesięcznej gwarancji na przedmioty zamówienia.

7.

Oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny,
aktualny na dzień składania ofert.

8.

Do oferty załączono następujące dokumenty:

7

........................................................................................
........................................................................................
9. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ................ kolejno ponumerowanych
stronach (wypełnić jeśli ponumerowano).
10. Osoba do kontaktu z Zamawiającym: ………………………………………..………………..,
tel. ………………………………….… e-mail: ……………………………………………….…..

……………………………………………………

……………………………………………………

Miejsce i data

Podpisano
(imię, nazwisko, podpis, pieczątka) 1

1

Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we
właściwym upoważnieniu.
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ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ
NAZWA WYKONAWCY …………………………………………………………………………

ADRES SIEDZIBY ........................................................................
NR TELEFONU: ................................................ NR FAKSU: ………………......................
ADRES E-MAIL: ……………………………………………………………………

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę 7 sztuk pontonów z silnikami zaburtowymi oświadczamy, iż spełniamy warunki
udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.
z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.), dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania działalności, będącej przedmiotem zamówienia;
- posiadania wiedzy i doświadczenia;
- dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- sytuacji ekonomicznej i finansowej
Jednocześnie oświadczamy, że nie zachodzą okoliczności, stanowiące podstawę do
wykluczenia naszej Firmy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759).

……………………………………………………

……………………………………………………

Miejsce i data

Podpisano
(imię, nazwisko, podpis, pieczątka) 2

2

Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we
właściwym upoważnieniu.
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ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ
........................................................................
NAZWA WYKONAWCY
........................................................................
ADRES SIEDZIBY
NR TELEFONU: ................................................ NR FAKSU: ………………......................
ADRES E-MAIL: ……………………………………………………………………
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
(dotyczy osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą)
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę 7 sztuk pontonów z silnikami zaburtowymi oświadczamy, iż nie zachodzą
okoliczności, stanowiące podstawę do wykluczenia naszej Firmy z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

……………………………………………………

……………………………………………………

Miejsce i data

Podpisano
(imię, nazwisko, podpis, pieczątka) 3

Pouczenie– treść przepisu art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp:
Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) ………………
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego;

3

Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we
właściwym upoważnieniu.
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ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ
Wzór
UMOWA nr ……../PZKaj
zawarta w dniu ........................................ w Warszawie pomiędzy
Polskim Związkiem Kajakowym z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-445) przy
ul. Erazma Ciołka 17, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000025077, posiadającym numer NIP 527-15-42-951 oraz numer
REGON 0000866521, zwanym dalej „Nabywcą”, reprezentowanym przez:
……………………………………………………
a
………………………………………………………z siedzibą w ……….. ( kod pocztowy ….……..) przy ul. …………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd ………………………. …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: ………………………., posiadającą numer NIP ………………… oraz numer
REGON ………………….. i kapitał zakładowy w wysokości: ……………………… zł (należy
podać w przypadku spółek),
zwaną/zwanym dalej „Sprzedającym”, reprezentowaną/reprezentowanym przez:
………………………………………………….
............................................ przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
............................................. z siedzibą w ........................................ (kod pocztowy …..-……),
ul. .........................................., wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez burmistrza/prezydenta/wójta/ .................................... pod numerem
............................., posiadającym numer NIP: ...........-...........-......-........... oraz numer
REGON: ........................................,
zwanym dalej „Sprzedającym”.
zwanymi dalej łącznie „Stronami” niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Nabywca kupuje, a Sprzedający sprzedaje pontony wraz z silnikiem zaburtowym firmy
…………….…………………………………….model ………………………………… 7 szt.
zwane dalej „Towarami”, na potrzeby szkoleniowe Polskiego Związku Kajakowego
zgodnie ze Specyfikacją Techniczną zamówienia.
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2. Sprzedający oświadcza, że posiada autoryzację firmy ………………. do świadczenia
serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
3. Sprzedający oświadcza, że dostarczone Towary będą zgodne z odnośnymi normami,
w tym normami technicznymi, przyjętymi w kraju ich pochodzenia. Niniejsze
postanowienie dotyczy najnowszych norm wydanych przez właściwy organ.

§2
WARUNKI I TERMIN DOSTARCZENIA
1. Sprzedający dostarczy Towary, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy, na swój koszt i
ryzyko do:
Magazyn Polskiego Związku Kajakowego w Wałczu
Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, 78-600 Wałcz.
2. Sprzedający dostarczy Towary w terminie do 31 października 2014 roku. Dostarczenie
Towarów nastąpi w dniach roboczych, w godzinach pracy Nabywcy, tj. 7:00 – 15:00, po
uprzednim e-mailowym uzgodnieniu dnia i godziny dostarczenia z Nabywcą.
3. Przez termin wykonania Umowy rozumie się dzień wydania Towarów, zgodnie
z ust. 1 powyżej, i podpisania Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 1.
4. Sprzedający zapewni opakowanie Towarów konieczne, by zapobiec ich zniszczeniu lub
obniżeniu ich jakości lub kompletności podczas transportu do miejsca przeznaczenia,
zgodnie z postanowieniami Umowy.
§3
DOSTARCZENIE I ODBIÓR
1. Dokumentem potwierdzającym wykonanie umowy jest Protokół Odbioru sporządzony
przez
Sprzedającego
zgodnie
ze
wzorem
stanowiącym
Załącznik
nr 1 do Umowy i następnie podpisany przez obie Strony Umowy.
2. Jeżeli Towary nie będą spełniały wymagań Umowy, lub będą miały wady Nabywca może
odmówić przyjęcia Towarów, a Sprzedający na własny koszt zobowiązuje się do ich
wymiany na Towary wolne od wad lub na Towary spełniające wymagania umowy.
3. Wymiana Towarów niespełniających wymagań Umowy lub wolnych od wad odbędzie się
na koszt i ryzyko Sprzedającego.
§4
OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO
1. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji Umowy z należytą starannością zgodnie
z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi
przepisami prawa i postanowieniami Umowy.
2. Sprzedający dostarczy Towary na swój koszt i ryzyko do miejsca określonego
w § 2 ust. 1 Umowy.
3. Sprzedający zobowiązuje się do wykonania na każdej burcie dostarczonych pontonów
logotypu Nabywcy.
5. Pontony dostarczone będą wraz z odpowiednimi certyfikatami i zaświadczeniami oraz
innymi niezbędnymi dokumentami, instrukcjami i kartami gwarancyjnymi wydanymi przez
producenta oraz Sprzedającego. Wraz z pontonami Sprzedający dostarczy dokumentację
techniczną zawierającą szczegółowe instrukcje działania i obsługi, instrukcje napraw w
języku polskim.
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§5
OBOWIĄZKI NABYWCY
1. Nabywca zobowiązuje się do odebrania dostarczonych Towarów określonych
w § 1 ust. 1 Umowy, zapłaty wynagrodzenia należnego Sprzedającemu
i współdziałania ze Sprzedającym w zakresie określonym w Umowie.
2. Nabywca przez cały okres obowiązywania Umowy zapewni Sprzedającemu bezpłatnie
wszelką pomoc i wszelkie informacje konieczne do realizacji Umowy.
3. Nabywca Zobowiązuje się do przekazania Sprzedającemu logotypu Nabywcy, w terminie
3 dni od dnia zawarcia Umowy.

§6
CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Za sprzedaż Towarów, o których mowa w § 1 ust. 1, Nabywca zapłaci Sprzedającemu
łączną cenę netto ………… PLN (słownie: ……………. złotych).
Cena, o której mowa powyżej, obejmuje wszelkie koszty i opłaty ponoszone
w związku z należytym wykonaniem Umowy w terminie wskazanym w Umowie, łącznie
z opłatami celnymi i ubezpieczeniem na czas transportu oraz kosztami dostarczenia
Towarów do miejsca przeznaczenia zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy.
2. Cena, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje podatku od towarów i usług, który zostanie
doliczony w wysokości zgodnej w przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.
3. Cena, o której mowa w ust. 1, zapłacona zostanie przez Nabywcę na podstawie faktury
wystawionej przez Sprzedającego po dostarczeniu Towarów i podpisaniu Protokołu
Odbioru, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w fakturze. Za dzień
zapłaty wynagrodzenia rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Nabywcy.
Sprzedający wystawi fakturę w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2014 r.
§7
GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Sprzedający gwarantuje, iż Towary dostarczone na mocy Umowy są nowe, należą do
grupy aktualnych lub ostatnich modeli i zawierają wszelkie wprowadzone w ostatnim
okresie ulepszenia projektu i materiałów, z wyjątkiem przypadków, w których Umowa
określa inaczej. Ponadto Sprzedający gwarantuje, że Towary dostarczone na podstawie
Umowy są wolne od wad prawnych oraz od wad fizycznych, w tym wad projektowych,
materiałowych, produkcyjnych, bądź wynikających z jakiegokolwiek działania lub
zaniechania Sprzedającego, które to wady mogą wystąpić w trakcie normalnego
użytkowania Towarów w warunkach występujących w kraju przeznaczenia.
2. Sprzedający udziela Nabywcy gwarancji na dostarczone Towary. Bieg terminu gwarancji
rozpoczyna się od dnia podpisania Protokółu Odbioru Towarów zgodnie z § 3 ust. 1
Umowy.
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3. W przypadku gdy w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych Sprzedający dostarczy w
miejsce Towarów wadliwych Towary wolne od wad, termin gwarancji określony w ust. 2
niniejszego paragrafu biegnie na nowo od dnia dostarczenia Towarów wolnych od wad.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego na
skutek wady Nabywca nie mógł korzystać z Towarów.
4. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania zgłoszenia
roszczenia gwarancyjnego od Nabywcy, na własny koszt usunąć wady lub wymienić
wadliwe Towary na nowe. Odbiór i dostarczenie Towarów odbywa się na koszt i
staraniem Sprzedającego. W przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, Nabywca może
żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia lub odstąpić od Umowy oraz żądać
naprawienia szkody powstałej wskutek istnienia wady.
5. Niezależnie od uprawnień przysługujących Nabywcy z tytułu udzielonej gwarancji jakości,
Nabywcy służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Towarów.
§8
KARY UMOWNE
1. Nabywcy przysługuje prawo naliczenia kar umownych:
1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Sprzedającego,
z przyczyn leżących po jego stronie - w wysokości 10% łącznej ceny umownej netto, o
której mowa w § 6 Umowy,
2) za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5% łącznej ceny
umownej netto, o której mowa w § 6 Umowy - za każdy dzień opóźnienia,
2. Zapłata kary umownej nie zwalnia Sprzedającego z obowiązku wykonania przedmiotu
Umowy
ani
też
z
jakichkolwiek
innych
obowiązków
wynikających
z Umowy.
3. Zapłata kary umownej może nastąpić przez potrącenie kwoty kary umownej z kwoty
należnego Sprzedającemu wynagrodzenia. W takim przypadku ust. 4 nie ma
zastosowania.
4. Termin płatności kary umownej wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez
Stronę wzywaną wezwania do zapłaty.
5. Niezależnie od zapłaty kary umownej, Strony Umowy mogą dochodzić naprawienia
szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.
§9
ROZWIĄZANIE UMOWY
Nabywca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym:
1) w przypadku stwierdzenia, że Sprzedający nie wykonuje lub nienależycie wykonuje
Umowę i pomimo pisemnego wezwania do właściwego wykonania i wyznaczenia
dodatkowego 10 dniowego terminu nie usunął wskazanych pisemnie naruszeń,
2) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie
Umowy nie leży w interesie Nabywcy lub w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Nabywca może wypowiedzieć Umowę w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
.
§ 10
ZASADY REPREZENTACJI
1.

Sprzedający oświadcza, że upoważnioną przez niego osobą do kontaktu
z Nabywcą jest p. …………………………. tel. …………………………., e-mail:
.....................................
§ 11
INNE POSTANOWIENIA
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1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamówień publicznych i inne odpowiednie przepisy prawa.
2. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Przeniesienie przez Sprzedającego praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę
trzecią wymaga pisemnej zgody Nabywcy.
5. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania sporów, wynikłych w związku
z realizacją Umowy. W przypadku, jeżeli rozstrzygnięcie sporu na drodze polubownej
okaże się niemożliwe, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego
właściwego dla siedziby Nabywcy.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.
7. Integralnymi składnikami Umowy są:
1) oferta z dnia ………………………… r.,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
3) Załącznik nr ……. do Umowy - Protokół Odbioru (wzór).

SPRZEDAJĄCY

NABYWCA
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
PROTOKÓŁ ODBIORU

Dnia
……………………………..…………………………………………………………………………
kwituję odbiór ……………………………………………………………………………………..

STRONA PRZEKAZUJĄCA

STRONA PRZYJMUJĄCA

