UMOWA

wzór dot. postępowania nr PO-II-379/ZZP-2/195/15

zawarta w dniu …… grudnia 2015 r.
pomiędzy
Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie Pl.
Batorego 4, 70-207 Szczecin (NIP 852-04-09-053, REGON 000145017)
reprezentowanym przez:
Andrzeja Borowca - Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie
zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,
a
……………………………………………………………………………………. z siedzibą
……………………………………………………, (NIP ……………..., REGON………………)
zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ.
W wyniku przyjęcia przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego, została
zawarta umowa następującej treści:

§1
Przedmiot i zakres umowy
Przedmiot i zakres umowy obejmuje:
1. Oznaczanie zawartości siarki w paliwie żeglugowym, w sposób określony w normie ……………….
2. Sporządzanie i przesyłanie (e-mailem lub faksem) pisemnego sprawozdania dla każdej próbki,
najpóźniej do godz. 15:00 następnego dnia roboczego po dniu dostarczenia próbki do
WYKONAWCY,
3. Odbieranie po zgłoszeniu od ZAMAWIAJĄCEGO próbek paliwa i dostarczanie ich do analizy
laboratoryjnej,
4. Dostarczanie ZAMAWIAJĄCEMU pojemników na próbki,
5. W sytuacjach wyjątkowych (także w dni wolne od pracy), przesłanie w trybie pilnym, wyniku
badania drogą e-mailową lub faksem,
6. Wykonanie analizy ok. 60 próbek paliwa rocznie, z jednoczesnym zastrzeżeniem przez
ZAMAWIAJĄCEGO możliwości zmiany ilości próbek (zmniejszenia lub zwiększenia), w
zależności od bieżących potrzeb.
§2
Warunki świadczenia
1. W ramach realizacji przedmiotu usługi, o których mowa w § 1 niniejszej umowy WYKONAWCA
zobowiązuje się do:
a) odbierania próbek od Zamawiającego w ciągu 24 godz. od zgłoszenia i dostarczenie ich do
analizy laboratoryjnej w ciągu 24 godz. od momentu odebrania próbek od Zamawiającego,
b) wykonania badań laboratoryjnych próbek paliw żeglugowych na zawartość siarki, określoną w
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 07.10.2015 r. w sprawie wymagań
dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym, w tym sposobu jej oznaczenia (Dz. U. z
2015 r. poz.1665), a także zgodnie z Uzupełnieniem VI do Załącznika VI do Konwencji
MARPOL („Procedura sprawdzenia próbek paliwa olejowego dla celów Załącznika VI do
Konwencji MARPOL”),
c) dostarczania ZAMAWIAJĄCEMU pisemnych sprawozdań, na adres e-mailowy –
ios@ums.gov.pl lub faks – 9143-32-700, najpóźniej do godz. 15:00 następnego dnia
roboczego po dniu dostarczenia próbki do Laboratorium, a w sytuacjach wyjątkowych
(zaznaczonych przez Zamawiającego) przesłania w trybie pilnym samego wyniku badania,
d) dostarczania ZAMAWIAJĄCEMU pojemników na próbki o pojemności do 1,0 litra, do których
ZAMAWIAJĄCY będzie pobierał paliwo żeglugowe do badania laboratoryjnego.
2. WYKONAWCA
sporządza
Sprawozdanie
z
Badań
w
2
egzemplarzach,
z których jeden przesyła – faksem oraz równolegle drogą pocztową - na adres
ZAMAWIAJĄCEGO wskazany w umowie, zaś drugi pozostawia w swoich aktach.
3. Pozostałość po badaniach archiwizowana będzie przez okres 4 tygodni od chwili wykonania
badania, po tym okresie próbka podlega utylizacji.
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4. ZAMAWIAJĄCY może zgłosić reklamację dotyczącą wykonania umowy na piśmie w ciągu 21 dni
od daty otrzymania sprawozdania z badań. Reklamacja rozpatrywana jest zgodnie z procedurą
dotyczącą postępowania reklamacyjnego, która na życzenie ZAMAWIAJĄCEGO jest mu
udostępniana.
§3
Poufność
1. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy wyniki analiz nie mogą być udostępniane osobom
trzecim bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Niezależnie od postanowienia zawartego w ust. 1, WYKONAWCA może je ujawnić, o ile jest to
wymagane przez prawo w szczególności ze względu na potrzeby wszelkich postępowań
prowadzonych przez uprawnione do tego organy państwowe, w tym również postępowań
sądowych, w zakresie, w jakim są one wymagane.
3. W razie ujawnienia wyników analiz na skutek wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 2
WYKONAWCA powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO.
§4
Wynagrodzenie
1.

Cena badania jednej próbki wynosi .... zł (słownie: ……..złotych 00/100) netto, każdorazowo i
obejmuje każdorazowo również:
a) sporządzenie pisemnego sprawozdania z badań oraz jego przesłanie do ZAMAWIAJĄCEGO,
b) odebranie próbki od ZAMAWIAJĄCEGO i dostarczenie do analizy laboratoryjnej,
c) zapewnienie Zamawiającemu pojemników na próbki.

2.

Do usługi określonej w ust. 1 zostanie doliczony stosowny podatek od towarów i usług, w
wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.

§5
Warunki płatności
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na podstawie faktury wystawionej przez
WYKONAWCĘ, na wskazany w niej rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty doręczenia
faktury ZAMAWIAJĄCEMU na adres wskazany w § 8. Wraz z fakturą będzie wysyłany oryginał
sprawozdania z badań.
2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
§6
Czas trwania Umowy
1. Umowa obowiązuje od dnia 01 stycznia 2016 r.
2. Umowa została zawarta na czas określony od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
3. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem 1-miesięcznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
4. ZAMAWIAJĄCY może, bez zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 3,
odstąpić od niniejszej umowy w przypadku niewywiązywania się lub nienależytego wywiązywania
się WYKONAWCY z warunków niniejszej umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiada
WYKONWAWCA.

§7
Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy WYKONAWCA zapłaci
ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną:
a) za niedotrzymanie przez WYKONAWCĘ terminów określonych w § 2 ust. 1 lit. a) i lit. c) – w
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wysokości 5 % wartości pojedynczej analizy za każdy dzień zwłoki,
b) gdy ZAMAWIAJĄCY odstąpi od umowy w przypadku niewywiązywania się WYKONAWCY z
warunków niniejszej umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiada WYKONAWCA – w
wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).
2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset
złotych 00/100), gdy WYKONAWCA odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada ZAMAWIAJĄCY.
3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych – do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.

§8
Zawiadomienia
Strony wyznaczają następujące osoby do nadzoru i koordynacji spraw związanych z realizacją
niniejszej umowy oraz wskazują następujące adresy do korespondencji:
1) ze strony WYKONAWCY:
…………………………………..
2) ze strony ZAMAWIAJĄCEGO:
Dariusz Pietrzyński – Inspektor Ochrony Środowiska Morskiego
Urząd Morski w Szczecinie
70 – 207 Szczecin, pl. Batorego 4,
tel. 91 44 03 529, faks 91 43 32 700
e-mail: ios@ums.gov.pl

§9
Postanowienia końcowe
1.

Strony Umowy zgodnie ustalają, iż wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy
poddają pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu w Szczecinie.

2.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.

3.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

4.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze Stron.

……………………………..…………..
WYKONAWCA

……………………………..…………..
ZAMAWIAJĄCY
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