Słowińska Grupa Rybacka
Przewłoka, ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka
Tel. 516 559 181, e-mail: biuro@sgr.org.pl
Umowa nr ………………….
zawarta w dniu ………………………………... w …………………………………… pomiędzy:
Słowińską Grupą Rybacką
z siedzibą w Przewłoce przy ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka, wpisaną do rejestru stowarzyszeń Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejestrowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000337535, NIP: 839 311 39 68, reprezentowaną przez:
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
zwanymi dalej Zamawiającymi
a
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą

Strony zawierają następującą Umowę:
§ 1 /Przedmiot umowy/
1. Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa, przygotowanie podłoża i montaż 2 morskich
kontenerów użytkowych (one way) wraz z wyposażeniem, połączonych w układzie L
i zmodyfikowanych zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w zapytaniu ofertowym.
2. Montaż obejmuje posadowienie kontenerów na przygotowanym przez Wykonawcę podłożu
utwardzonym, skręcenie kontenerów razem, montaż kołnierza izolującego przed działaniem
wody.
3. Przedmiot umowy obejmuje:
 2 morskie kontenery użytkowe 20 DV (one way), dł. – 590 cm, szer. - 235 cm, wys. –
239,5 cm; zewnętrzne wymiary: dł. – 606 cm, szer. – 244 cm, wys. – 259 cm.
 Przygotowanie podłoża pod kontenery.
 Posadowienie na bloczkach fundamentowych.
 Kolor kontenerów: szary antracytowy (RAL 7016).
 Taras z poszyciem z deski tarasowej modrzewiowej olejowanej o wymiarach ok. 250 cm
x 600 cm; konstrukcja stal czarna lakierowana trójwarstwowym systemem
hydrodynamicznym, zespolony z konstrukcją kontenerów.
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I kontener:
a. ściana frontowa z systemem rolet antywłamaniowych o wym. 275 cm x 230 cm
b. ściana boczna otwarta z systemem zaczepów i uszczelnieniem do połączenia L
c. markiza przeciwsłoneczna o wym. 3 m x 2 m powleczona materiałem Codura (na wymiar)
– 2 szt.
d. podłoga antypoślizgowa, zmywalna ok. 14 m2, wykładzina przemysłowa, antypoślizgowa
o wysokim stopniu odporności na ścieranie
e. instalacja elektryczna trójfazowa z zabezpieczeniem 16A, wyłącznikiem różnicowoprądowym,
wydzielonymi obwodami oświetlenia i gniazd naściennych, nadtynkowa (prowadzona pod
wysłonami meblowymi)
f. instalacja oświetleniowa 8 x LED, moc pojedynczego LED 10,5W, barwa ciepła
g. węzeł sanitarny - zlewozmywak stal INOX trójkomorowy o wym. dł. – 100 cm, gł. – 50 cm,
wys. – 85 cm, armatura, przyłącze wod – kan
h. zabudowa meblowa:
lada 3 sztuki wymiary: dł. 90 cm, gł. 60 cm, wys. 100 cm
regał 1 sztuka wymiary: dł. 140 cm, gł. 60 cm, wys. 100 cm
półka podwójna wisząca 1 sztuka wymiar: dł. 100 cm, gł. 30 cm, wys. 60 cm
blat K372 GM (kolor Grey Andromeda), boki i półki płyta meblowa K361 PW (kolor Gold Harbor
Oak)
konstrukcja stalowa profil 20x20 mm, lakierowana proszkowo
i. konserwator do lodów wentylowany z pleksi (witryna chłodnicza)
stal nierdzewna, INOX
zakres temperatury: -20 do -5 oC
typ chłodzenia: statyczne z rozprowadzeniem powietrza
sterownie temperaturą: elektroniczny sterownik
wymiary (przybliżone): (dł.) 1105 mm x (gł.) 813 mm x (wys.) 1030 mm
pojemność tub [szt.]: 8+8
moc [kW]: 0,35
w zestawie z pleksi, kuwetami (16 sztuk), myjką do gałkownicy
j. poszycie z płyty meblowej o podwyższonej odporności, wysłony meblowe sufitowe oraz ściany
tylnej. Wysłona ściany 2 sztuki wymiar szer.- 193 cm, wys. – 225 cm, wysłona ściany 2 sztuki
wymiar szer. – 163 cm, wys. – 225 cm, płyta meblowa K361 PW (kolor Gold Harbor Oak). Sufit
2 sztuki o wym. 230x200 cm płyta meblowa biała 0110 SM White.
k. klimatyzacja (klimatyzator z szerokim zakresem temperatur w trybie chłodzenia oraz w trybie
ogrzewania, pilot) o min. mocy 2,5 kW
l. grafiki wewnętrzne (projekt, druk, montaż, grafiki 4 sztuki 70x100 cm, ramka konstrukcja
stalowa lakierowana proszkowo).
m. grafika zewnętrzna (projekt, druk, montaż, grafika 1 sztuka o wym. 405cm x 150cm, druk HP
Latex wg CMYK, zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi, UV).
II kontener:
a. stolarka okienna PCV ze szkleniem komorowym, o wym. szer. – 216 cm, wys. – 230 cm, szyby
zespolone, przesuwne, 3-szybowe
b. podłoga antypoślizgowa, zmywalna ok. 14 m2, wykładzina przemysłowa, antypoślizgowa
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o wysokim stopniu odporności na ścieranie
instalacja elektryczna trójfazowa z zabezpieczeniem 16A, wyłącznikiem różnicowoprądowym,
wydzielonymi obwodami oświetlenia i gniazd naściennych, nadtynkowa (prowadzona pod
wysłonami meblowymi)
instalacja oświetleniowa 8 x LED (moc pojedynczego LED 10,5W, kolor ciepły)
sufitowa instalacja wystawiennicza – konstrukcja kratownicowa stal czarna lakierowana
proszkowo (podwieszana kratownica lakierowana proszkowo o wym. ok. dł. – 450 cm, szer. –
120 cm, wys. – 15 cm
zabudowa meblowa - poszycie z płyty meblowej o podwyższonej odporności, wysłony meblowe
sufitowe oraz ściany tylnej. Wysłona ściany 2 sztuki o wym. szer. 193 cm, wys. 225 cm. Wysłona
ściany 2 sztuki o wym. szer. 163 cm, wys. 225cm, płyta meblowa K361 PW (kolor Gold Harbor
Oak). Sufit 2 sztuki o wym. 230x200cm płyta meblowa biała 0110 SM White.
składany stół konferencyjny – 1 sztuka (wym. 160x80, kółka z hamulcem, odporny blat w kolorze
naturalnego drewna, stelaż metalowy malowany proszkowo – czarny)
składane krzesło konferencyjne – 10 sztuk (tapicerowane, wym. orientacyjne 44,5 cm x 48,8 cm
x 82,5 cm, kolor czarny)
ekran sufitowy – 1 sztuka (wym. orientacyjne 200 x 150 cm, elektryczny ekran projekcyjny 4:3
(98"), biały),
zestaw nagłośnieniowy (co najmniej: wzmacniacz 200W/4Ω, 4 x głośnik naścienny
szerokopasmowy 55Hz - 21 000Hz, okablowanie),
klimatyzacja (klimatyzator z szerokim zakresem temperatur w trybie chłodzenia oraz w trybie
ogrzewania, pilot) o min. mocy 2,5 kW,
odeskowanie zewnętrzne wg projektu (żaluzjowe pion lub poziom, orientacyjny wymiar:
2 x krótki bok kontenera),
grafika zewnętrzna (projekt, druk, montaż, grafika 1 sztuka o wym. 405cm x 150cm, druk HP
Latex wg CMYK, zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi, UV),
zestaw grafik wewnętrznych (projekt, druk, montaż, grafiki 4 sztuki 70x100 cm, ramka
konstrukcja stalowa, lakierowana proszkowo).

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy kontenerów określonych w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia, przedstawionych w ofercie złożonej na etapie postępowania
ofertowego.
5. Dostarczone kontenery wraz z wyposażeniem muszą posiadać Certyfikaty Bezpieczeństwa CE
oraz Deklarację Zgodności na wbudowane materiały. Klauzula ta obowiązuje dla materiałów, dla
których wymagane jest posiadanie certyfikatów.
6. Dostarczone kontenery wraz z wyposażeniem winne być fabrycznie nowe (one way),
pochodzące z bieżącej produkcji, kompletne oraz wolne od wad technicznych i prawnych,
dopuszczone do obrotu, z podaną nazwą producenta.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z niniejszej
umowy w dobrej wierze oraz przy dochowaniu najwyższej zawodowej staranności.
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa. Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie wszystkich świadczeń stanowiących przedmiot
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umowy oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą Wykonawca swe obowiązki wykonuje
lub, którym powierza ich wykonanie.
§ 2 /Termin realizacji umowy/
Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1: …………………………………………….

1.
a.
b.

c.

d.

§ 3 /Sposób i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia/
W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się:
dostarczyć na własny koszt kontenery wraz z wyposażeniem w miejsce wskazane przez
Zamawiającego na terenie Słowińskiej Grupy Rybackiej (Przewłoka, ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka);
wydać rzecz (przedmiot umowy) w stanie kompletnym. O przygotowaniu przedmiotu umowy
do wydania Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego telefonicznie z co najmniej
3-dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy;
dokonać ustawienia kontenerów na wcześniej przygotowanym przez Wykonawcę podłożu, w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie Słowińskiej Grupy Rybackiej (Przewłoka,
ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka);
z chwilą wydania w całości przenieść na Zamawiającego prawo własności przedmiotu umowy.

2. Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty w języku polskim
umożliwiające użytkowanie w sposób bezpieczny i właściwy (np. certyfikaty bezpieczeństwa,
instrukcję obsługi, dokumentację techniczną, dokument gwarancyjny na przedmiot
zamówienia).
3. Podczas odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia stanu technicznego dostarczonych
kontenerów i wyposażenia, a także zgodności ich parametrów ze wskazanymi w § 1 ust. 2
umowy.
4. Jeżeli w toku czynności odbiorczych stwierdzone zostanie, że dostarczony przedmiot umowy
jest odmienny od określonego w § 1 ust. 2 umowy, niezupełny lub posiada wady
uniemożliwiające jego prawidłowe użytkowanie – datą wykonania dostawy (realizacji
zamówienia) będzie termin dokonania wszystkich uzupełnień lub usunięcia wad.
5. W przypadku dostawy niezgodnej z opisem przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje
prawo do odmowy jej przyjęcia. W przypadku dokonania odbioru Wykonawca zobowiązany jest
usunąć wady stwierdzone przy odbiorze terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Dowodem zrealizowania przedmiotu umowy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia
przedmiotu umowy bez wad przez upoważnionego pracownika Zamawiającego na podstawie
końcowego protokołu odbioru.
7. Z chwilą odbioru przechodzi na Zamawiającego prawo własności dostarczonych kontenerów
wraz z wyposażeniem.
§ 4 /Cena przedmiotu umowy, wynagrodzenie i warunki płatności/
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną
cenę zgodną z ofertą złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu ofertowym w wysokości:
cena netto ………………………………. zł + podatek VAT ….% tj. ………………………………. zł
cena brutto (z podatkiem VAT): ………………………………. zł
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(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………)
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wartość przedmiotu umowy, podatek VAT oraz
wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy, w tym transport
przygotowanie utwardzonego podłoża i montaż.
3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest ceną stałą, niepodlegającą zmianom.
4. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi:
 I transza - zaliczka: 40% sumy całkowitej zamówienia, płatne przed rozpoczęciem
realizacji zlecenia;
 II transza: 60% sumy całkowitej zamówienia, płatne po odbiorze towaru protokołem
końcowym, o którym mowa w § 3 ust. 6.
5. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę dla II transzy płatności za wykonanie
przedmiotu umowy objętego II transzą jest końcowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia,
o którym mowa w § 3 ust. 6 umowy, podpisanego przez osoby upoważnione do
reprezentowania Zamawiającego.
6. Zamawiający dokonuje zapłaty bezpośrednio na konto Wykonawcy:
a. fakturę za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na:
Słowińska Grupa Rybacka
Przewłoka, ul. Ustecka 8
76-270 Ustka
NIP: 839 311 39 68
b. faktura płatna będzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie 7 dni od daty wpływu faktury do
Zamawiającego.
c. datą dokonania zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. W przypadku błędnie wystawionej faktury przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do
wystawienia faktury korygującej w przeciągu 24h od chwili pisemnego (także e-mail) zgłoszenia
ze strony Zamawiającego, bez wpływu na termin płatności. Po przekroczeniu tego czasu termin
płatności liczony jest od daty wpływu do Zamawiającego faktury korygującej.
8. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszystkie czynniki cenotwórcze związane z realizacją
przedmiotu umowy bez wad.
9. Wykonawca przystąpi do określonych w § 4 ust. 4 etapów prac po uprzednim zaksięgowaniu
płatności przypisanych poszczególnym etapom.
§ 5 /Podstawowe obowiązki Wykonawcy/
1. Wykonawca dla właściwej realizacji przedmiotu umowy zapewni dostateczną ilość sił
i środków gwarantujących należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działanie, w tym za bezpieczeństwo w
strefie prowadzonych działań. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kontenery i ich
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wyposażenie, w tym za ich przypadkową utratę lub uszkodzenie, do chwili protokolarnego
odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego protokołem końcowym.
3. Wykonawca zobowiązuję się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze specyfikacją z oferty.
4. Wykonawca oświadcza, że przy zachowaniu najwyższej staranności zapoznał się z warunkami
realizacji przedmiotu umowy oraz uzyskał informacje i dane jakie mogą mieć wpływ na
prawidłową realizację przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do kontaktu telefonicznego i mailowego z przedstawicielem
Zamawiającego.
6. Wykonawca ustanawia przedstawiciela do kontaktów z Zamawiającym:
…………………………………………….
tel. ………………………………………………….
e-mail: …………………………………………….
§ 6 /Podstawowe obowiązki Zamawiającego/
1. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności przy zachowaniu
ustalonych w umowie warunków.
2. Zamawiający zobowiązuje się do kontaktu telefonicznego i mailowego z przedstawicielem
Wykonawcy.
3. Zamawiający ustanawia przedstawicieli do kontaktów z Wykonawcą:
…………………………………………….
tel. ………………………………………………….
e-mail: …………………………………………….
4. Zamawiający na prośbę Wykonawcy zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych
z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i innych zaproszonych osób. Celem
narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania przedmiotu
umowy.
§ 7 /Zasady porozumiewania się stron/
Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących
interpretowania umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej (mailowej, pocztowej).
§ 8 /Gwarancja/
1. Wykonawca udziela gwarancji na cały dostarczony przedmiot umowy na okres …. miesięcy licząc
od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. Na towary będące składowymi oferty, na
które wykonawca otrzyma gwarancję od dostawców obowiązywać będą gwarancje i rękojmia
podwykonawców z ich warunkami i terminami ważności.
2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 obejmuje cały przedmiot umowy i liczy się od daty odbioru
przedmiotu umowy bez wad z uwzględnieniem wyjątków z punktu 1.
3. Postępowanie gwarancyjne dotyczące towarów od dostawców i podwykonawców odbywać się
będzie za pośrednictwem Wykonawcy.
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4. Poza gwarancją Wykonawca udziela rękojmi na zasadach zawartych w art. 556 i następnych
Kodeksu Cywilnego z uwzględnieniem wyjątków z punktu 1.
5. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wszystkie wady przedmiotu umowy, które
zostaną stwierdzone w okresie rękojmi lub gwarancji, w możliwie jak najkrótszym czasie. Termin
usunięcia wad strony ustalą wspólnie przy założeniu, że termin przystąpienia do usunięcia nie
przekroczy 7 dni, a termin usunięcia wady nie przekroczy 30 dni. Naprawy wykonywane będą w
miejscu montażu kontenerów dla głównych elementów konstrukcyjnych. W przypadku
konieczności transportu uszkodzonego elementu, koszty transportu do miejsca naprawy i z
powrotem pokryje Wykonawca.
6. W przypadku, jeśli Wykonawca będzie opóźniał załatwienie zgłoszonej reklamacji w ramach
gwarancji lub rękojmi, zgodnie z wcześniej wyznaczonymi przez Zamawiającego terminami
(§ 8 ust. 5), Zamawiający będzie miał prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy,
zatrudniając własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej, bez utraty praw
wynikających z gwarancji, ale po uprzednim wezwaniu pisemnym i nie podjęciu przez
Wykonawcę napraw w wyznaczonym terminie.
7. Wszystkie reklamacje Zamawiającego będą zgłaszane i potwierdzone pisemnie.
§ 9 /Zmiana postanowień umowy/
1. Strony zgodnie ustalają, iż istotne zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści
oferty są dopuszczone po uprzednim omówieniu.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 10 /Zwłoka i kary umowne/
1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i
wysokościach:
a. 0,5% łącznej ceny brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do
terminu określonego w §2, jednak po zaksięgowaniu transzy płatności na rachunku bankowym
Wykonawcy;
b. 10% łącznej ceny brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 za
odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
3. Kary umowne, o których mowa w ust. 2, mogą być potrącane przez Zamawiającego z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ile nie sprzeciwia
się to przepisom prawa obowiązującym w dacie potrącenia.
4. Zapłacenie kary umownej, o której mowa w ust. 2 lit. a, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
dokończenia realizacji przedmiotu umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań
umownych.
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5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z
przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% ceny brutto za
wykonanie przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
§ 11 /Odstąpienie od umowy/
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca
realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami.
2. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 winno nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe
zestawienie swoich roszczeń.
4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać
uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów jakie
poniosła strona nie odpowiadająca za odstąpienie od umowy.
§ 12 /Rozwiązywanie sporów/
1. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, jakie
mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, były rozwiązywane polubownie poprzez
bezpośrednie negocjacje.
2. Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13 /Postanowienia końcowe/
1. Umowa wiąże strony z dniem jej podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
4. Załącznikiem do niniejszej umowy jest:
 kopia formularza oferty złożonego przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu
ofertowym.
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