
  
  

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

PROJEKT UMOWY 

 
UMOWA Nr   ………………. /2017 

 
       ZAWARTA W DNIU  …………. 2017 roku 

                                           
pomiędzy: 
Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, z siedzibą w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, (kod 
pocztowy  81-338 ) , zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiaj ącym” , reprezentowanym 
przez:  
 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego ………………………………………………  
   
a: 
 
…………………………………………………….. z siedzibą  
  
w …………………………………………………… 
 zarejestrowanym w (Sąd-Nr KRS/Urząd – wpis do ewidencji działalności gospodarczej) 

1)  w przypadku spółek prawa handlowego - art. 206, 230 i 374  kodeksu spółek  handlowych 
2) w przypadku s.c. - imiona i nazwiska wspólników, nazwy i adresy prowadzenia  działalności 

gospodarczej, NIP, REGON 
3) w przypadku osób fizycznych - imię i nazwisko, nazwa i adres prowadzenia działalności 
gospodarczej, NIP, REGON 
 
zwanym w dalszej treści umowy  „Wykonawcą” , reprezentowanym przez: 
 

1. ………………………………………… 
2. ………………………………………… 

 

którego ofertę wybrano w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, w 
trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: 

Sukcesywna dostawa oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej 95  
dla jednostek pływających Urzędu Morskiego w Gdyni 

 
 
O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI : 
 

§ 1 
Przedmiot umowy  

1.  Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy paliw dla jednostek pływających w ilości olej 
napędowy - 30 000 litrów i benzyna bezołowiowa 95 - 20 000 litrów zgodnie z ofertą Wykonawcy 
stanowiącą załącznik nr 1 do umowy oraz formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do 
umowy. 
2. Strony ustalają, że wskazana w ust. 1 ilość zamawianego paliwa jest ilością szacunkową i 
zarazem maksymalną, która to w trakcie realizacji umowy może ulec zmniejszeniu zgodnie z 
rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały 
żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 
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3.  Miejscem dokonywania przez Wykonawcę dostaw paliw, o których mowa w ust. 1, będą stacje 
paliw zlokalizowane przy marinie Gdyni i Gdańska oraz ewentualnie inne stacje paliw 
Wykonawcy zlokalizowane przy marinach na terenie kraju.   
4.  Dostawa dokonywana będzie w terminach oraz godzinach otwarcia poszczególnych stacji 
paliw. 
5.  Paliwo tankowane będzie do zbiornika paliwa jednostki pływającej Zamawiającego lub do 
zbiorników przenośnych po ich podstawieniu pod odpowiedni dystrybutor paliwa na stacji.  
6.  Na potwierdzenie transakcji pracownik Zamawiającego otrzyma dowód zakupu. 
7.  Jeżeli transakcje będą realizowane przez Zamawiającego z wykorzystaniem wydanych przez 
Wykonawcę kart paliwowych, Zamawiający zobowiązuje się do posługiwania się otrzymanymi 
kartami zgodnie z instrukcją przekazaną przez Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązuje się do 
wydania kart bezpłatnie. 
8. Niniejszą umowę Strony zawierają na czas określony, tj. 24 miesięcy od dnia podpisania 
umowy bądź do momentu wykorzystania kwoty, o której mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy. 
 

§ 2 
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

1. Zamawiający za realizację niniejszego przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
w maksymalnej wysokości …….zł brutto (podatek VAT, w stawce  23 %).  
W/w wynagrodzenie określone zostało na podstawie cen jednostkowych, zgodnie z formularzem 
cenowym Wykonawcy (załącznik nr 2 do niniejszej umowy), uwzględniających udzielony 
Zamawiającemu stały upust złotówkowy w wysokości ….zł od ceny brutto każdego 1 litra paliwa 
na dystrybutorze. 
2. Zamawiający, w trakcie trwania niniejszej umowy, dopuszcza możliwość zmian cen 
jednostkowych paliw wyłącznie w przypadku: 

a) obniżenia lub podwyższenia przez producenta cen detalicznych paliw wskutek zmiany cen 
ropy naftowej na rynkach światowych; 

b) istotne zmiany kursu średniego USD; 
c) zmiany ustawowe podatku akcyzowego;  
d) zmiany obowiązującej stawki VAT, zgodnie z treścią art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) 
dopuszcza możliwość zamiany umowy w razie zmiany obowiązującej stawki VAT, jeżeli 
powoduje to zwiększenie bądź obniżenie kosztów wykonania umowy po stronie 
Wykonawcy.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadkach zmian: 
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę , 
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
– jeżeli Wykonawca złoży wniosek, w którym wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na koszty 
wykonania przedmiotu umowy, a Zamawiający uzna ten wniosek za zasadny. 
4.Zmiany wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w ust. 3 powyżej, mogą być 
dokonane wyłącznie w wyniku negocjacji Stron, drogą wprowadzenia aneksu do umowy. 
5. Transakcje dokonywane będą w formie transakcji bezgotówkowych.   
6. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe za transakcje bezgotówkowe: od 1 do 15 dnia 
 miesiąca i od 16 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Rozliczenie transakcji następować 
 będzie na podstawie zbiorczych faktur VAT obejmujących ustalone okresy rozliczeniowe. 
 Faktura zbiorcza wystawiana będzie po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego na 
 podstawie cen jednostkowych paliw obowiązujących na stacjach w momencie tankowania z 
 uwzględnieniem stałego upustu złotówkowego w wysokości  ….zł od ceny brutto paliwa na 
dystrybutorze. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 
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7. Płatności za zakupione paliwo na podstawie faktur zbiorczych dokonywane będą przez 
Zamawiającego przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury. Za datę zapłaty 
uznaje się termin obciążenia rachunku Zamawiającego.  
8. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie częściowo, zgodnie z dokonywanymi na rzecz 
Zamawiającego sukcesywnymi dostawami. 
9. Wysokość udzielonego Zamawiającemu upustu złotówkowego nie ulegnie zmianie przez cały 
okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy (§ 1 ust. 8) – pod rygorem odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego z winy Wykonawcy i zastosowania kar umownych, o których mowa w  § 4 
ust. 2, pkt. 2.1., lit.b 
10. Ceny jednostkowe paliw, będące podstawą do zastosowania stałego upustu złotówkowego dla 
Zamawiającego w wysokości …..% mogą ulec zmianie w okresie trwania umowy tylko w 
przypadku zmiany cen detalicznych paliw z przyczyn opisanych w ust. 2. Zmiany te nie wymagają 
formy pisemnej w postaci aneksu.  
11. W załączeniu do każdej faktury wymagane są następujące informacje dotyczące każdego 
tankowania: 

- data każdego tankowania; 
- nazwa jednostki pobierającej paliwo; 
- ilość, rodzaj i cena tankowanego paliwa; 
- identyfikator osoby pobierającej. 

12. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i posiadają następujące numery 
identyfikacji podatkowej:  

a) Zamawiający: PL 5860014932 
       b)   Wykonawca:  ………………. 
13. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przeniesienia praw  
z  niniejszej umowy na osoby trzecie. 
 

§ 3 
Gwarancja jakości, reklamacje 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania paliw zgodnych z aktualnymi i obowiązującymi 
edycjami norm jakościowych (PB PN-EN 228, ON PN-EN 590) oraz odpowiadających 
wymaganiom jakościowym określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 
09.10.2015 w sprawie wymagań jakościowych paliw ciekłych ( Dz. U z 2015 r. poz. 1680).  
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa od 
obowiązujących norm, Zamawiający powiadomi pisemnie o powyższym fakcie Wykonawcę 
podając uzasadnienie reklamacji oraz żądanie Zamawiającego. Termin rozpatrzenia reklamacji 
przez Wykonawcę wynosi do 14 dni od momentu jej przyjęcia W przypadku gdy rozpoznanie 
reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji od Zamawiającego lub operatora stacji 
paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od dnia uzyskania tych informacji.    
3. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia poniesionej 
przez Zamawiającego szkody w wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/ 
fakturami ( np. za naprawę). Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie 
zamyka możliwości dochodzenia swych spraw na drodze sądowej. 
 

§ 4 
Opóźnienie Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. Strony postanawiają, że obowiązują je kary umowne.  
2.  Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  

  2.1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
 a)  za niewykonanie dostawy paliwa zgodnie z umową, w wysokości 10 % od wartości 

danego zamówienia brutto. 
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w 

wysokości 10 % od wartości kwoty brutto niezrealizowanej umowy. 
2.2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  

zależnych  od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto (o którym 
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mowa w   § 2 ust. 1 umowy), chyba, że zachodzą okoliczności, o których mowa w artykule 145 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015, poz. 2164 z 
późn. zm.). 

2.3 Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3.  Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.  
4. Termin płatności za naliczone kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie, wynosi 7 

dni licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę noty księgowej obciążeniowej wystawionej 
przez Zamawiającego.  

5. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:   
a) wystąpienia okoliczności, o których mowa w artykule 145 ustawy Prawo zamówień 

publicznych; 
b) potwierdzenia przez laboratorium badawcze zastrzeżeń Zamawiającego, co do jakości 

paliwa – w trybie natychmiastowym ( z winy Wykonawcy); 
c) utraty przez Wykonawcę koncesji na obrót paliwami ciekłymi - w trybie natychmiastowym 

( z winy Wykonawcy) ; 
d) 3 – krotnego niewykonania lub nienależytego wykonania dostawy paliwa zgodnie z umową 

przez Wykonawcę ( z winy Wykonawcy). 
6. Jedna za Stron umowy, niezależnie od pozostałych praw przysługującej jej w związku z 
naruszeniem przez drugą Stronę postanowień niniejszej umowy, może odstąpić od umowy za 
pisemnym powiadomieniem drugiej Strony, gdy wobec drugiej Strony otwarta zostanie likwidacja 
lub złożony zostanie wniosek o  ogłoszenie  jej upadłości. 
  

§ 5 
Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany treści umowy za wyjątkiem zmiany o której mowa w § 2 pk.t 8 wymagają 
zachowania formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 
1. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, Strony 

rozstrzygać będą polubownie, a dopiero po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej 
– właściwym jest sąd siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowania mają przepisy ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015, poz. 2164 z późn. 
zm.) oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla  
       Wykonawcy.  
4. Integralną częścią umowy są: 

- oferta Wykonawcy - załącznik nr 1  
- formularz cenowy  – załącznik nr 2 

 
 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
 


