Wzór Umowy
nr ZT-I-241/158/2/2015, PO-II-379/ZZP-2/159/2015
zawarta w dniu……… 2015 r. w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu
Morskiego w Szczecinie przy pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin
reprezentowanym przez:
Andrzeja Borowca – Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
nazwa firmy :………………………….. z siedzibą w……………………………………….,
ul. …………………………… kod pocztowy…………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………., …… Wydział Gospodarczy pod nr KRS
…………., reprezentowaną przez:
1) ……………………………………….
2) ………………………………………
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
Imię i nazwisko………………………, zam.……………, przedsiębiorcą prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą……….., z siedzibą w……., zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu ZT-I241/158/2015, PO-II-379/ZZP-2/159/2015, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Strony
zawarły umowę następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest odpłatna dostawa przez Wykonawcę dla potrzeb Zamawiającego
posiłków profilaktycznych w asortymencie i ilościach określonych w opisie przedmiotu umowy,
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwanych dalej „towarem”.
2. Wykonawca zapewni stałe ceny jednostkowe dla każdej pozycji asortymentowej towaru przez
okres obowiązywania niniejszej umowy.
§2
Wykonawca oświadcza, że:
1) skład posiłków profilaktycznych odpowiada obowiązującym normom ilościowo-jakościowym,
2) oferowany okres gwarancji jakościowej towaru (przydatności do spożycia) wynosi minimum
12 m-cy w odniesieniu dla każdej z dostaw,
3) Wykonawca oświadcza, że do każdej z dostaw dołączy handlowy dokument identyfikacyjny (bądź
dokument równoważny do niego).
§3
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony:
od dnia……………….. do dnia 10 grudnia 2015 roku.
2. Strony ustalają, że Wykonawca dostarczy towar w dwóch partiach, według następującego
harmonogramu:
I dostawa – do dnia 20 października 2015 roku – 5400 szt.
II dostawa – do dnia 10 grudnia 2015 roku – 5400 szt.
3. Każdą partię towaru, określonego w § 1 umowy Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do
Magazynu nr 3 Urzędu Morskiego w Szczecinie, przy ul. Światowida 16c, w dniach i godzinach
pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.
4. Towar zostanie sprawdzony każdorazowo pod względem ilości i okresu przydatności do spożycia,
przez osobę upoważnioną do jego odbioru.
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5. W razie stwierdzenia wad jakościowych i ilościowych dostarczonego towaru, Zamawiający zgłosi
reklamację do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania i zawiadomić pisemnie Zamawiającego o jej uznaniu lub odrzuceniu, z
podaniem uzasadnienia. Nieudzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 14 dni
kalendarzowych, licząc od daty jej otrzymania, uważane będzie przez Zamawiającego za uznanie
reklamacji przez Wykonawcę. Załatwianie reklamacji następować będzie poprzez wymianę
produktu wadliwego na wolny od wad, na koszt Wykonawcy, w terminie 14 dni, licząc od daty
uznania reklamacji przez Wykonawcę.
§4
1. Do koordynacji całości spraw związanych z niniejszą umową Zamawiający upoważnia Panią
Joannę Duk – Inspektora ds. Zaopatrzenia, tel. (91) 4 403-257 fax. (91) 4 344-698.
2. Do każdorazowego odbioru towaru Zamawiający upoważnia Pana Marcina Słowickiego –
Starszego Magazyniera Magazynu nr 3, tel. (91) 4 403-323.
3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo powiadomić telefonicznie osoby wymienione w ust. 1 i
2 o dokładnym terminie dostawy z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w kwocie
………………… zł netto + ………. zł podatek od towarów i usług VAT ( wg. stawki 5 % ) =
………………… zł brutto ( słownie:……………………………. zł) ustalone na podstawie oferty
Wykonawcy z dnia ………….. 2015 r., stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje dostawę towaru do miejsca wskazanego w § 3
ust. 3 niniejszej umowy.
3. Zamawiający dokona zapłaty należności określonej w ust. 1, na podstawie dwóch faktur
częściowych opiewających na wartość danej dostawy, które Wykonawca wystawi zgodnie z ustawą
z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z
późniejszymi zmianami), po wykonaniu każdej dostawy, w sposób określony w § 3 niniejszej
umowy.
4. Zapłata należności nastąpi każdorazowo po realizacji kolejnej partii dostawy, przelewem na konto
Wykonawcy podane na fakturze, w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury
VAT.
5. Za datę zapłaty należności uważa się datę dokonania przelewu bankowego przez Zamawiającego.
6. Za zwłokę w zapłacie należności wynikającej z faktury, Wykonawca jest uprawniony do żądania od
Zamawiającego odsetek w wysokości ustawowej.
§6
1. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT o nr
NIP………………………..
2. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT o nr NIP 852-04-09053.
3. Wykonawca ponosi wszelki konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej dokumentacji dla
potrzeb podatku od towarów i usług (VAT).
W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych
strat (sankcji podatkowych) spowodowanych:
- wadliwym wystawieniem faktury VAT,
- brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego
za wykonaną dostawę,
- różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.
§7
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
a) za zwłokę w dostawie danej partii towaru – w wysokości 0,5% ceny brutto tej partii, za każdy
dzień zwłoki,
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b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto z
zastrzeżeniem ust. 6.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych o ile wartość zastrzeżonych kar nie pokrywa wartości szkody, a także w przypadkach dla
których kar umownych nie zastrzeżono.
Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z żadnego zobowiązania umownego.
Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.
W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.
§8
Ewentualne spory pomiędzy stronami, które mogą wyniknąć na tle wykonania postanowień
niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Szczecinie.
§9
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy mogą nastąpić w formie pisemnego aneksu do umowy
pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2-egzemplarze dla
Zamawiającego, 1-egzemplarz dla Wykonawcy.
§ 12
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
a)
b)

opis przedmiotu umowy – Załącznik nr 1.
oferta Wykonawcy z dnia ………… - Załącznik nr 2.
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