
Wz6r umowy Nr ZT-l-241/1 33/2/201 6, PO-\\-379ZZP-2/1 17/1 6

zawarla w dniu. .......2016 r. w Szczecinie pomiqdzy Skarbem Paristwa - Dyrektorem Urzqdu
Morskiego w Szczecinie z siedzibq w Szczecinie przy pl. Batorego 4,70-207 Szczecin
reprezentowanym przez'.

Andrzeja Borowca - Dyrektora Urzgdu Morskiego w Szczecinie

zwanym w dalszej czg6ci umowy Zamawiajqcym
a
(w przypadku przedsiqbiorcy wpisanego do KRS)
nazwa firmy: ....... z siedzibq w .....
ul... ... ..,... ... ... ... .kod pocztowy wpisanq do Rejestru Przedsiqbiorc6w
prowadzon ego pzez Sqd Rejonowy w. . . . . . . Wydzial Gospod arczy pod nr KRS

., reprezentowanq przez:

1)....
2) ....
(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej)

lmiq inazwisko. .., zam. ......., przedsiqbiorcy prowadzqcym
dzialalnoS1 gospodarczqpod nazwq..........., z siedzibqw......., zarejestrowanym w
Centralnei Ewidencji i lnformacji o DzialalnoSci Gospodarczej Rzeczypospotitej Polskiej,

zwanym w dalszej czqSci umowy Wykonawcq.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajqcego wyboru oferty Wykonawcy w postqpowaniu
ZT-l-241113312016, PO-ll-379lZZP-21117116, prowadzonym w trybie zapylania ofertowego
Strony zawarly umowQ nastqpuj4cej treSci:

sl
1. Przedmiotem umowy jest odplatna dostawa dla potrzeb Zamawiajqcego zrodlanej oraz

naturalnej wody mineralnej, zwanej dalej towarem, w asortymencie i ilo6ciach okreSlonych
w opisie przedmiotu umowy, stanowiqcym zalqcznik nr '1 do niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy jest tozsamy z zobowiqzaniem Wykonawcy zawartym w ofercie
wykonawcy z dnia. ..., stanowiqcym zalqcznik Nr 2 do niniejszej umowy.
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'1. Oferowana naturalna woda mineralna oraz 2rodlana odpowiada6 musi pod wzglgdem

jako6ci wymaganiom polskich norm okre6lonych w rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wod mineralnych, naturalnych w6d
zrodlanych i wod stolowych (Dz. U. Nr 85, poz. 46G).

2. Wykonawca o6wiadcza, 2e oferowany towar stanowi jego wlasno56, jest wolny od wad
fizycznych i prawnych, oraz:
a/ posiada wymagane Swiadectwa jakoSciowe,

b/ jest dopuszczony do obrotu prawnego na terenie RP,

c/termin przydatno6ci do spozycia ustala siq na 12 miesiqcy od daty odbioru

danej partii towaru.

s3
Wykonawca zobowiqzuje siq wykonywai umowQ pzez czas oznaczony w okresie od
dnia.. .. do dnia 30 listopada 2016 roku.
Wykonawca dostarczy towar w asortymencie i iloSciach okre6lonych w zam6wieniu do
nastqpujqcych placowek Urzqdu Morskiego w Szczecinie:

1.

2.

- -.'_-$



a) Magazyn Nr 3, ul. Swiatowida 16c, 71-727 Szczecin, tel. 91 4 403-323.
b) Magazyn Nr4, ul. Fihska 5,72-602Swinouj6cie, tel.91 4403-54g.

Zam6wiony towar powinien by6 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 pzez Zamawiajqcego, przekazanych
Wykonawcy w forrnie pisemnej zwypzedzeniem minimum 7 dni.

4. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do realizacji zam6wieri w trybie pilnym.
5. Wykonawca jest zobowiqzany powiadomi6 kazdorazowo osobq wymienionEW S 4 ust. 3 o

dacie igodzinie dostawy z2-dniowym wyprzedzeniem, przed ustalonym terminem
dostawy.

6. W razie ujawnienia wad ilo6ciowych dostarczonego towaru Zamawiajqcy zglosi
reklamacjq Wykonawcy. Wykonawca zobowiqzany jest rozpatrzy6 reklamac;g i wykJna6
swoje obowiqzki wynikajqce ze zgloszenia w terminie do 7 dni od daty otrzymania
reklamacji. Bezskuteczny uplyw w/w terminu bqdzie traktowany pzez strony jako uznanie
reklamacji przez Wykonawcq. ZaNatwianie reklamacji nastqpowa6 bqdiie poptzez
dostarczenie przez Wykonawcq wolnego od wad towaru na kosit Wykonawcy w terminie
7 dni liczqc od daty uznania reklamacji przez Zamawiajqcego.

s4
1. Do koordynacji calo6ci spraw zwiqzanych z realizaqq niniejszej umowy Zamawiajqcy

upowaznia Inspektora ds. Zaopatrzenia - Paniq Joannq Duk tel, (91) 44-03-2Si',
iduk@ums.qov.pl.

2' Do kontakt6w z Zamawiqecym w sprawach wykonania umowy Wykonawca upowaznia

g Do oobio;, i;;;;; z;;;,if;!ju.v ,po*,zni,,
a) PaniqTeodoziq Tomczyk, Kierownika Magazynu Nr 4, ul. Firiska 5.
b) Pana Marcina Slowickiego, Starszego Magazyniera Magazynu Nr 3, ul. Swiatowida

1 6c.
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1.Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca olrzyma lqczne wynagrodzenie wkwocie:..... zl netto + ........."... zf podatek od towar6w i uslugVAT

(wg. stawki23% ) = ......... ......,2N brutto (sNownie:........................)
ustalone na podstawie oferly Wykonawcy z dnia. ., stanowiqcej zalqcznik nr 2
do niniejszej umowy ijej integraln4 czq6c.

2. Wykonawca zapewni Zamawiajqcemu stale ceny jednostkowe przez caly okres
obowiqzywania niniejszej umowy, okreslone w ofercie wykonawcy z dniia.

3' Zamawiajqcy dokona zaplaty nalezno6ci okre6lonej w ust. 1 w tizech ratach, za ka2da
zrealizowanq padiq dostawy, na podstawie
Wykonawca wystawi zgodnie z ustawq z dn
(Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z po
partii towaru w spos6b okreSlony w g 3 i g

4' Zaplata nalezno6ci nastqpi przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze w
terminie 14 dni od daty dorqczenia zamawiaiqcemu faktury vAT.

5' 4^ datq zaplaty nalezno6ci uwa2a siq datq dokonania przelewu bankowego przez
Zamawiajqcego.

6. Za zwlokg w zaplacie naleznoSci wynikajqcej z faktury Wykonawca jest uprawniony do
2qdania od Zamawiajqcego odsetek, w wysokoSci ustawowej.
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1. Wykonawca oSwiadcza,2e jest podatnikiem podatku od towar6w i usNug VAT

nr NIP
2. Zamawiajqcy oSwiadcza,2ejest podatnikiem podatku od towarow i ustug VAT

nr NIP 852-04-09-053
3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytu{u prowadzenia niew{a6ciwej

dokumentacji dla potrzeb podatku od towar6w i uslug (VAT )

W szczeg6lno6ci Wykonawca zobowiqzuje sig do zwrotu na rzecz Zamawiajqcego
ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych

- wadliwym wystawieniem faktury VAT,

- brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiajqcego
za wykonanq dostawq,
- roznymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.
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1 . Wykon aw ca zaplaci ZamawiajEcem u ka rq u mown q:

a) za zwlokq w dostawie danej partii towaru - w wysokoSci 0,5% ceny brutto tej partii, za
ka2dy dzief zwNoki,

b) za odstqpienie od Umowy przezZamawiajqcegozprzyczyn za kt6re odpowiedzialno66
ponosi Wykonawca - w wysoko6ci 10% ceny umownej brutto okre6lonej w S 5 ust. 1.

2. Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy karg umownE z tytulu odstqpienia od umowy z
przyczyn zale2nych od Zamawiajqcego w wysokoSci 1Oo/o ceny umownej brutto, z
zastrzeZeniem ust. 5.

3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajqcego na
zasadach og6lnych, o ile warto6czaslze2onych kar nie pokrywa warto6ci szkody a takze
w przypadkach dla ktorych kar umownych nie zastrzeZono.

4. Zamawiajqcy jest uprawniony do potrqcenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
przyslu g uj 4cego Wykon aw cy za wykonan ie przed m iotu umowy.

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno6ci powodujqcej, 2e wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieC w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajqcy mo2e odstqpi6 od umowy w terminie 30 dni od powziqcia wiadomoSci o tych
okoliczno5ciach. W takim przypadku Wykonawca mo2e 2qdae, wylqcznie wynagrodzenia
nale2nego z tytulu wykonania czq6ci umowy.
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Ewentualne spory bqdq rozstrzygane przez wla6ciwy zeczowo Sqd Powszechny

w Szczecinie.

se
Wszelkie zmiany lub uzupelnienia umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem

niewaznoSci.
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W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majqzastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

s 11

Umowq niniejszq sporzqdzono w 3 jednobrzmiqcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 2

egzemplarzy dla Zamawiajqcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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Integralnq czq56 niniejszej umowy stanowiq:

1. Opis przedmiotu umowy - Zalqcznik nr 1

2. Oferta Wykonawcy z dnia

zAMAWTAJACY

- Zalqcznik nr 2

WYKONAWCA
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