SKŁAD CELNY „MARK”
umowa składowania
UMOWA SKŁADU CELNEGO „MARK” Sp. Jawna nr ................
Zawarta w dniu ........................................ w Łodzi pomiędzy:
Spółką Jawną „MARK” Maciej Rubersz, Małgorzata Rubersz z siedzibą w Łodzi przy
ulicy Św.Teresy od Dzieciątka Jezus 91a, reprezentowaną przez Macieja Rubersz i
Małgorzatę Rubersz przy czym każda z tych osób rozłącznie lub razem może podpisać
umowę składowania, zwaną dalej ZLECENIOBIORCĄ
a
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
1. ..............................................................
2. ..............................................................
zwaną w dalszej części umowy ZLECENIODAWCĄ .
Mocą niniejszej umowy strony postanawiają, co następuje:

& 1.
Zleceniobiorca oświadcza, że jest upoważniony do prowadzenia działalności usługowej jako
skład celny na podstawie zezwolenia Izby Celnej w Łodzi
nr .APL362000SA0002PL Skład Celny „MARK” znajduje się w Łodzi przy
ul. Św. Teresy 91a. Zleceniodawca oświadcza, że posiada aktualne pozwolenia na stosowanie
procedury składu celnego.

& 2.
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje na przechowanie w składzie celnym
następujące towary Zleceniodawcy:
1. ............................................................................................................................
Towary złożone w składzie celnym są wyłączną własnością Zleceniodawcy.

Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w wysokości zwykłej wartości rynkowej towaru.
& 3.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do składowania towarów importowanych kierowanych do
w/w składu celnego, jak również do świadczenia innych usług i zastosowania się do
wymienionych poniżej szczególnych wymagań Zleceniodawcy,
tj:...................................................................................................................................................
............................................................................................................
Strony ustalają opłaty za składowanie w wysokościach podanych w cenniku składu celnego,
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
& 4.
Zleceniobiorca dokonuje czynności odbioru towaru od wskazanego dostawcy, względnie od
przewoźnika na podstawie dokumentów dostawy (list przewozowy CMR, specyfikacja,
faktura).
W przypadku rozbieżności danych zawartych w dokumentach a rzeczywistym stanem
przesyłki Zleceniobiorca zobowiązany jest zażądać sprawdzenia przesyłki w obecności
przewoźnika lub przedstawiciela dostawcy i sporządzić protokół rozbieżności.
& 5.
Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć prowadzącemu skład celny dokumenty
niezbędne do złożenia towaru w składzie celnym, określone w ustawie Prawo Celne i w
przepisach odrębnych.

Dane z dokumentów dostawy (ewentualnie skorygowane protokołem rozbieżności) stanowią
podstawę wprowadzenia towaru do ewidencji w składzie celnym i sporządzenia dowodu
składowego, który powinien być przesłany Zleceniodawcy nie później niż 7 dni od przyjęcia
towarów do składu celnego.
& 6.
O zamiarze złożenia towaru w składzie celnym lub podjęcia towaru ze składu celnego
Zleceniodawca winien poinformować Zleceniobiorcę dwa dni przed wykonaniem w/w
dyspozycji.

& 7.
Podjęcie towaru złożonego w składzie celnym do obrotu na polskim obszarze celnym
następuje tylko po dokonaniu odprawy celnej (odprawa czasowa, dopuszczenie do obrotu) i
opłaceniu należności celnych.
Zleceniodawca zobowiązany jest do okazania przed pobraniem towaru dokumentów
niezbędnych do wyprowadzenia towaru na polski obszar celny.

Obowiązek zgłoszenia towaru celnego złożonego w składzie celnym do odprawy celnej
spoczywa na Zleceniodawcy.
Zleceniodawca może zlecić zgłoszenie towaru do odprawy agencji celnej „MARK”, wówczas
dostarczenie dokumentów po odprawie nie jest wymagane.

& 8.
Zleceniobiorcy przysługuje prawo zastawu na towarach wyprowadzonych ze składu celnego,
jeśli Zleceniodawca nie wywiąże się z warunków umowy oraz do dochodzenia wynikających
z tego tytułu kosztów.

& 9.
Zleceniodawca może odebrać towar ze składu celnego za okazaniem Dowodu Składowego.
Jeżeli towar odbiera osoba trzecia - wymagany jest Dowód Składowy i upoważnienie
imienne dla tej osoby wystawione i podpisane przez Zleceniodawcę.
Osoba odbierająca towar ze składu celnego zobowiązana jest do zbadania stanu towaru.
& 10.
Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, przy czym każdej ze stron przysługuje prawo jej
rozwiązania, za uprzednim miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Zleceniobiorca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w razie rażącego naruszenia
przez Zleceniodawcę przepisów Prawa Celnego.
& 11.
Każda zmiana niniejszej umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej.
& 12.
W zakresie nie unormowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa Celnego i
Kodeksu Cywilnego.
& 13.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
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