Wzor umowy

Nr

ZT-l-241/1 49/2/2017, PO-ll-3792.2P-2/223/17

Umowa na dostawq wody mineralnej oraz2rodlanej w 2017 roku
zawarla w dniu. . . ,.2017 r. w Szczecinie pomiqdzy Skarbem Pahstwa - Dyrektorem Urzqdu
Morskiego w Szczecinie z siedzibq w Szczecinie przy pl. Stefana Batorego 4, 70-207
Szczecin reprezentowanym przez
:

Andrzeja

Borowca -

Dyrektora Urzgdu Morskiego w Szczecinie

zwanym w dalszej czqSci umowy Zamawiajqcym
a

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do KRS)
nazwa firmy :
....... z siedzibq w .....
u|... ...
pocztowy
. ... ... .kod
wpisanq do Rejestru Przedsigbiorc6w
prowadzonegoptzezSqd Rejonowyw. ........,...... wydzialGospodarczy pod nrKRS
., reprezentowanq przez:
1)

2)

(w przypadku przedsiqbiorcy wpisanego do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej)

lmig i nazwisko.
.., zam.
......., przedsiqbiorcy prowadzqcym
gospodarczq
pod nazwq.
dzialalnoSC
z siedzibqw......., zarejestrowanym w
Centralnei Ewidenc| i lnformacji o DzialalnoSci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
zwanym w dalszej czqSci umowy Wykonawcq.
Stosownie do dokonanego przez Zamawiajqcego wyboru oferly Wykonawcy w postqpowaniu
ZT-l-241114912017, PO-ll-379lZZP-21223117, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
Strony zawarly umowQ nastqpujqcej treSci:
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1.

2

Przedmiotem umowy jest odplatna dostawa dla potrzeb Zamawiajqcego naturalnej wody
mineralnej oraz 2rodlanej, zwanej dalej towarem, w asortymencie i ilo6ciach okre6lonych
w opisie przedmiotu umowy, stanowiqcym zalqcznik nr 1 do niniejszej umowy.

Przedmiot umowy jest tozsamy z zobowiqzaniem Wykonawcy zawarlym w ofercie
wykonawcy z dnia.
..., stanowiqcym zalqcznik Nr 2 do niniejszej umowy.

s2
Oferowana naturalna woda mineralna oraz 2rodlana odpowiadac musi pod wzglqdem
jako6ci wymaganiom polskich norm okre6lonych w rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych w6d mineralnych, naturalnych wod
zrodlanych i w6d stolowych (Dz. U. Nr 85, poz. 466).
2 Wykonawca oswiadcza, ze oferowany towar stanowi jego wlasnoSc, jest wolny od wad
fizycznych i prawnych, oraz'.
a/ posiada wymagane swiadectwa jako6ciowe,
1

b/

jest dopuszczony do obrotu prawnego na terenie RP,

c/ okres przydatnoSci do spozycia deklarowany

mniej niz12 miesiqcy
towaru.
I

pzez producenta powinien wynosi6 nie

od daty dostawy do magazynu Zamawiajqcego kazdej

partii

s3
1. Wykonawca zobowiqzule siq wykonywai umowe przez czas oznaczony w okresie od
dnia.. .. do dnia 31 pa2dziernika2017 roku.
2. Wykonawca dostarczy towar w asortymencie i iloSciach okre6lonych w zam6wieniu do
nastqpujqcych placowek Urzqdu Morskiego w Szczecinie:
a) Magazyn Nr 3, ul, Swiatowida 16c, 71-727 Szczecin, tel. 91 4 403-323.
b) Magazyn Nr4, ul. Fihska 5,72-602 Swinouj6cie, tel.91 4403-548
Zam6wiony towar powinien byc dostarczony w dniach i godzinach pracy Zamawiajqcego, tj.
od poniedzialku do piqtku w godzinach 7:30-14:00.

3. Wykonawca dostarczy towar do wskazanych

w ust. 2

miejsc,

w trzech

partiach w

nastqpujqcych term inach
I dostawa - w terminie 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy,
:

ll i lll dostawa w terminach

ustalonych przez Zamawiajqcego, przekazanych

Wykonawcy w formie pisemnej zwyprzedzeniem minimum 7 dni.

4. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do realizacji zam6wieh w trybie pilnym.
5. Wykonawca jest zobowiqzany powiadomi6 kazdorazowo osobq wymienionq. w S 4 ust. 3 o
dacie i godzinie dostawy z2-dniowym wyprzedzeniem, przed ustalonym terminem
dostawy.

6.

W razie ujawnienia wad ilo6ciowych dostarczonego towaru Zamawiajqcy zglosi
reklamacjq Wykonawcy. Wykonawca zobowiqzany jest rozpatrzy1 reklamacjq i wykona6
swoje obowiqzki wynikajqce ze zgloszenia w terminie do 7 dni od daty otrzymania
reklamacji. Bezskuteczny uplyw w/w terminu bqdzie traktowany przez strony jako uznanie
reklamacji przez Wykonawcq. Zalatwianie reklamacji nastqpowa6 bqdzie poprzez
dostarczenie przez Wykonawcq wolnego od wad towaru na koszt Wykonawcy w terminie
7 dniliczqc od daty uznania reklamacji przez Zamawiajqcego.
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1. Do koordynacji calo5pi spraw zwiqzanych z realizaqq niniejszej umowy Zamawiajqcy
upowa2nia Inspektora ds. Zaopatrzenia - Paniq Joannq Duk tel. (91) 44-03-257

,

iduk@ums.qov.pl.
2. Do kontakt6w z ZamawiajEcym w sprawach wykonania umowy Wykonawca upowaznia

3, Do odbioru towaru Zamawiajqcy upowaznia:
Pana Marcina Slowickiego, Starszego Magazyniera Magazynu Nr 3, ul. Swiatowida 16c.
PaniqTeodozjq Tomczyk, Kierownika Magazynu Nr4, ul. Fifiska 5.
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1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma lqczne wynagrodzenie w
kwocie: ...... zN netto + ............. zl podatek od towar6w i usNug VAT
(wg. stawki23% ) = .........
.......A brutto (sNownie:,.
.......)
ustalone na podstawie ofedy Wykonawcy z dnia.
., stanowiqcej zalqcznik nr 2
do niniejszej umowy ijej integralnq czg56.

2. Wykonawca zapewni Zamawiajqcemu stale ceny jednostkowe przez caly okres
obowiqzywania niniejszej umowy, okre6lone w ofercie Wykonawcy z dnia.
3. Zamawiajqcy dokona zaplaty naleznoSci okre6lonej w ust. 1 w trzech ratach, za ka2dq
zrealizowanq partiq dostawy, na podstawie przedlo2onej kaZdorazowo faktury VAT, ktorq
Wykonawca wystawi zgodnie z ustawq z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarow i uslug
(Dz. U. 22016. poz.710) po dostarczeniu danej parlii towaru w spos6b okreSlonyw g 3 i
$ 4 niniejszej Umowy.
4. Zaplata nale2no6ci nastqpi przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze w

.

terminie 14 dni od daty dorqczenia Zamawiajqcemu faktury VAT.

5, Za datq zaplaty nalezno6ci uwaZa siq datq dokonania przelewu bankowego przez
Zamawiajqcego.

6. Za zwlokq w zaplacie nalezno6ci wynikajqcej z faktury Wykonawca jest uprawniony do
2qdania od Zamawiajqcego odsetek, w wysoko6ci ustawowej.
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1. Wykonawca o5wiadcza,2e jest podatnikiem podatku od towar6w i uslug VAT
nr NIP

2. Zamawiajqcy oSwiadcza,2e jest podatnikiem podatku od towar6w i ustug VAT
nr NIP 852-04-09-053

3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje

z

tytulu prowadzenia niewla5ciwej

dokumentacji dla potrzeb podatku od towarow i uslug (VAT ).
W szczeg6lnoSci Wykonawca zobowiqzuje sie do zwrotu
ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych.

na rzecz Zamawiajqcego

- wadliwym wystawieniem faktury VAT,

- brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na zecz Zamawiajqcego
za wykonanq dostawq,
- r62nymi danymi na oryginale i kopiifaktury VAT.
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'1

. Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu karq umownq:

a)

za zwlokq w dostawie danej partii towaru

- w wysokoSci 0,5% ceny brutto tej partii, za
ka2dy dzieh zw{oki,
b) za odstqpienie od Umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn za kt6re odpowiedzialno6d
ponosi Wykonawca - w wysokoSci 10% ceny umownej brutto okre5lonej w S 5 ust. 1.
2. Zamawiaiqcy zaplaci Wykonawcy karq umownE z tytulu odstqpienia od umowy z
przyczyn zale2nych od Zamawiajqcego w wysokoSci 10% ceny umownej brutto, z
zastrze2eniem ust. 5.
3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajqcego na
zasadach ogolnych, o ile warto6czastrzeZonych kar nie pokrywa warto6ci szkody atak2e
w przypadkach dla ktorych kar umownych nie zastrze2ono.
4, Zamawiajqcy jest uprawniony do potrqcenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
przyslu g ujEceg o Wyko n aw cy za wykonan ie przed m otu u mowy.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno5ci powodujqcej, 2e wykonanie umowy nie
le2y w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajqcy moZe odstqpic od umowy w terminie 30 dni od powziqcia wiadomo6ci o tych
okolicznoSciach. W takim przypadku Wykonawca mole 2qdac wylqcznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czq6ci umowy.
i
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Ewentualne spory bgdq rozstrzygane przez wla6ciwy rzeczowo Sqd Powszechny

w Szczecinie.

se
Wszelkie zmiany lub uzupelnienia umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem
niewaznoSci.

s

10

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majq zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

I

s
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Umowq niniejszq sporzqdzono w 3 jednobrzmiqcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 2
egzemplarzy dlaZamawiajqcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy,

s

12

Integralnq czq56 niniejszej umowy stanowi4

1. Opis przedmiotu umowy - Zalqcznik nr 1
2. O'f erta Wykonawcy z dnia

... ..

-

Zalqcznik nr 2
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