
  

UMOWA MOSiR/….…/DA/……/…….  

 

zawarta w dniu ….................. r. w Płocku pomiędzy: 

 

Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy Placu Celebry 

Papieskiej 1 (09-400 Płock), wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000661653, NIP 7743231901, 

Regon 366071611, reprezentowanym przez: 

Marcina Jeżewskiego – Prezesa Zarządu 

Łukasza Jankowskiego – Wiceprezesa Zarządu 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a  

 

………………………………….., …………., ………  NIP ………., REGON ………….., 

zwaną dalej Wykonawcą. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna sprzedaż i dostawa: 

1) woda mineralna ………….. niegazowana/gazowana o poj. 1,5 l w cenie netto: …. zł, 

2) woda mineralna ………….. niegazowana o poj. 0,5 l w cenie netto: …. zł, 

w bezzwrotnych plastikowych butelkach PET. 

2. Termin przydatności do spożycia dostarczonej wody musi być wyraźnie oznaczony na każdej butelce i 

nie może być krótszy niż 10 miesięcy licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego.  

3. Ceny określone w ust. 1 są cenami netto za 1 butelkę wody, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………. 

r. Do cen tych naliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości.  

4. Wykonawca ponosi koszty związane z dostawą towaru oraz skutki niebezpieczeństwa przypadkowej jego 

utraty lub szkody do chwili wydania towaru Zamawiającemu. 

 

§ 2 

1. Wykonawca dostarcza towar o odpowiedniej jakości i w zamówionej ilości, po otrzymaniu zgłoszenia 

pocztą elektroniczną od Zamawiającego, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych
 

od otrzymania 

zgłoszenia, chyba że w zgłoszeniu ustalono dłuższy termin. Za dni robocze uważa się wszystkie dni 

tygodnia od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo uznanych za święta i wolnych od pracy. 

2. W zgłoszeniu Zamawiający podaje asortyment, ilość towaru, miejsce i termin jego dostarczenia. 

Zamawiana ilość butelek wody musi być podzielna przez ilość wody w zgrzewce: ….. 1,5 l – zgrzewka 6 

szt., …….. 0,5 l – zgrzewka 12 szt. 

3. Wykonawca dostarcza towar na swój koszt, nie częściej niż raz w miesiącu, do miejsca wskazanego 

w zamówieniu, do następujących obiektów/działów Zamawiającego zlokalizowanych w Płocku: 

1) Pływalnia Podolanka, ul. Czwartaków 6,  

2) Pływalnia Jagiellonka, ul. Themersonów 1, 

3) Pływalnia, ul. Kobylińskiego 28, 

4) Stadion Miejski im. B. Szymańskiego, ul. Sportowa 3, 

5) Kompleks Sportowy Stoczniowiec, ul. Kolejowa 3, 

6) Stadion Piłkarski, ul. Borowicka 23, 

7) Orlik, ul. Zamenhofa 11, 

8) Sala Sportowa, pl. Dąbrowskiego 2a, 

9) Hala Orlen Arena, pl. Celebry Papieskiej 1, 

10) Dział Administracyjno-Organizacyjny Zamawiającego i Sekretariat - pl. Celebry Papieskiej 1. 

Towar zamawiany przez Dział Marketingu, dostarczany będzie do obiektu wskazanego w zamówieniu (do 

jednego z wyszczególnionych w ust. 3). 

4. Na okoliczność dostarczenia towaru sporządzany będzie dokument zdawczo-odbiorczy. W dokumencie 

tym Zamawiający wskazuje ewentualne zastrzeżenia do dostawy towarów, tj. wyszczególnia niezgodność 

dostawy z zamówieniem lub umową, wady towaru.  
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5. W przypadku stwierdzenia wad towaru, np. uszkodzenia butelki, brak klarowności/ zmętnienie wody, 

osady na dnie, brak neutralnego zapachu/smaku itp. zostanie on zwrócony Wykonawcy, który 

zobowiązany jest do wymiany na towar wolny od wad. Wymiana wadliwego towaru powinna nastąpić 

niezwłocznie ale nie później niż w terminie 2 dni roboczych licząc po zgłoszeniu wady przez 

Zamawiającego (drogą mailową) 

6. W przypadku potrzeby dostarczania towaru na obiekty Zamawiającego nie wymienione w ust. 3 (np. 

nowo otwarte w granicach miasta Płocka) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym fakcie stosownym 

pismem, a ceny określone w § 1 ust. 1 nie ulegną zmianie. 

 

§ 3 

1. Płatność dokonana będzie przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 30 

dni od daty wystawienia prawidłowej faktury. Gdy termin płatności przypadnie w dniu świątecznym lub 

wolnym od pracy dla Zamawiającego zapłata nastąpi w pierwszym następującym dniu roboczym po tej 

dacie. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

2. Za nieterminową zapłatę faktur Wykonawca ma prawo naliczać odsetki w wysokości ustawowej. 

3. Podstawą do wystawienia faktury jest dokument zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 2 ust. 4, 

podpisany przez Zamawiającego po niewadliwej dostawie towaru. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur na Zamawiającego, odrębnie dla: 

1) każdego z obiektów wymienionych w § 2 ust. 3, pkt 1-9,  

2) Działu Administracyjno-Organizacyjnego,  o których mowa w § 2 ust. 3, pkt 10, 

3) Działu Marketingu, o których mowa w § 2 ust. 3. 

5. W treści faktur wystawianych przez Wykonawcę będzie zawarta informacja o dacie dostawy towaru, która 

jest datą realizacji przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierową. 

7. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia na 

fakturę/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na adres e-

mail: agnieszka.muskus@mosirplock.pl najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury. 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na wysyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o 

których mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu za pośrednictwem platformy 

elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia 

wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia 

umowy. 

§ 4 

1. W razie zwłoki w dostarczeniu towaru po terminie określonym w § 2 ust. 1, dostawy niekompletnej lub nie 

spełniającej wymogów jakościowych, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary 

umownej za każdy dzień zwłoki w wysokości 5%, liczonej od wartości brutto zamówionej partii towaru, 

w której dostarczeniu wystąpiła zwłoka w pełnym, poprawnym wykonaniu zamówienia.  

2. Rozliczenie kary nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego poprzez 

kompensatę wierzytelności lub dokonanie zapłaty na konto bankowe Zamawiającego. Wybór formy 

rozliczenia zależy od Zamawiającego. 

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy skutki niewykonania umowy 

przewyższają wartość kary umownej. 

4. Zamawiający, w razie wystąpienia zwłoki, może wyznaczyć dodatkowy termin dostarczenia towaru, nie 

rezygnując z kary umownej i odszkodowania. 

 

§ 5 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, w tym ceny określonej w § 1 ust. 1 umowy, z przypadku 

wystąpienia przyczyn niezależnych od woli Stron, mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.  

Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie 

pisemnej w ciągu 7 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian, wraz z 

uzasadnieniem wystąpienia przyczyny dokonania zmiany. W przypadku zmiany ceny należy do 

uzasadnienia załączyć stosowną kalkulację. Zmiana wynagrodzenia wymaga akceptacji Zamawiającego.   

2. W zakresie wielkości zamówienia Zamawiający zastrzega sobie praw do zwiększenia lub zmniejszenia 

ilości asortymentu określonego w formularzu ofertowym w zależności od potrzeb. Przy zmianach 

ilościowych obowiązują ceny jednostkowe podane w §1 ust. 1 umowy. 
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§ 6 

1. Niniejszą umowę zawarto na okres od dnia 20.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.  

2. Każda ze Stron może umowę wypowiedzieć z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. Zamawiający może umowę wypowiedzieć bez zachowania okresu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli 

Wykonawca dwukrotnie w ciągu trzech następujących po sobie miesięcy nie dotrzyma terminu dostawy 

towaru lub dostarczony towar będzie wadliwy albo dostawa będzie niekompletna.  

 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne właściwe dla przedmiotu umowy. 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią Strony zobowiązują się 

rozstrzygać w drodze porozumienia, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia zgody przekazać je do 

rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

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

 

 
WYKONAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Julia Ziemlewska 


