
 

Projekt Umowy                                                                        
 

UMOWA Nr   ………… 
 

       ZAWARTA W DNIU  …………… 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 ………………………………………….. 
 

a: 
 

: ……………………………………………………… z siedzibą  
  
w …………………………………………………… 
 zarejestrowanym w (Sąd-Nr KRS/Urząd – wpis do centralnej ewidencji i informacji o 

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: 
 
………………………………………… 

 
którego ofertę wybrano w wyniku prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne  
w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oleju opałowego lekkiego 

w ilości 200 .000 litrów, do końca trwania umowy, zwanego w dalszej części niniejszej 
umowy „olejem”. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania oleju zgodnego                
z parametrami technicznymi określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.  

 
2. Strony ustalają, że podana ilość zamawianego oleju jest ilością szacunkową przewidzianą 

do realizacji w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający informuje, że ostateczna 
ilość zamawianego oleju może być w rzeczywistości inna, w zależności od zmieniających 
się warunków pogodowych. 



                  
§ 2 

Warunki dostawy 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy oleju o którym mowa w § 1 ust. 1 

umowy w terminie  od dnia podpisania umowy, tj. od dnia …do dnia ... lub do 
wyczerpania (wykorzystania) kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust.1. 

2.   Miejscem dostaw oleju są: 
a) Kapitanat Portu Hel,                                 ul. Wiejska 24, 84-150 Hel,  
b) Bosmanat Portu Krynica Morska,  ul. Górników 2, 82-120 Krynica Morska, 
c) Bosmanat Portu Frombork,                       ul. Portowa 2, 14-500 Frombork, 
d) Obwód Ochrony Wybrzeża Sobieszewo, ul. Tęczowa 10, 80-680 Gdańsk-Sobieszewo, 
e) Kapitanat Portu Gdynia,                           ul. Polska 2, 81-339 Gdynia, 
f) Oddział Techniczny Gdynia,                    ul. Warsztatowa 5, 81-341 Gdynia, 
g) Baza Oznakowania Nawigacyjnego,        ul. Pokładowa 9, 80-561 Gdańsk, 
h) Budynek Remontu Pław w Elblągu,         ul. Radomska 23, 82-300 Elbląg. 

 
3. Dostawa żądanego oleju zamówionego przez Zamawiającego na miejsce, o którym mowa 

w ust. 2, nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni, licząc od daty złożonego Wykonawcy 
zamówienia. 

4. Dostawa oleju następować będzie na podstawie zamówień częściowych składanych 
Wykonawcy przez Zamawiającego. W zamówieniu złożonym telefonicznie, 
potwierdzonym faksem lub mailem, Zamawiający wskaże ilość zamawianego oleju               
i miejsce dostawy. 

5. Dostawa zamówionego oleju nastąpi w dni robocze w godz. 8.00-14.00. O dokonywanej 
dostawie Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na min. jeden dzień przed dostawą. 

6. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć olej na czas przewozu oraz ponosi 
całkowitą odpowiedzialność za dostawę oleju. 

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć autocysternami, na własny koszt olej w ilości 
zgodnej z zapotrzebowaniem Zamawiającego, wg wskazań atestowanego                                  
i oplombowanego urządzenia pomiarowego, w które winna być wyposażona autocysterna. 

8.   Wykonawca przedstawi, w stosunku do każdej partii dostarczonego oleju, świadectwo 
jakości lub orzeczenie laboratoryjne określające parametry techniczne dostarczanego 
oleju. 

9.   W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonej partii oleju Zamawiający powiadomi    
o powyższym fakcie Wykonawcę i w jego obecności pobrane zostaną próbki 
zakwestionowanej dostawy oleju, w celu poddania ich badaniom laboratoryjnym 
określającym parametry techniczne. 

10. Strony ustalają, że uprawnionym do badania jakości oleju opałowego będzie firma  J.S.H. 
Laboratoria Spółka z o.o., mająca swoją siedzibę w Gdyni (kod pocztowy 81-336) przy 
ulicy Indyjskiej 13.  

11. W przypadku potwierdzenia przez laboratorium zastrzeżeń Zamawiającego, co do jakości 
oleju, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie trzech dni roboczych olej           
o właściwych parametrach technicznych w ilości, co do której zakwestionowano olej.  



Dodatkowo Wykonawca obciążony zostanie kosztami badania próbek oleju oraz kosztami 
usuwania awarii urządzeń lub kosztami ich wymiany, jeśli zastosowany olej                      
o parametrach nie odpowiadający „warunkom  technicznym oleju opałowego lekkiego”, 
określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, spowoduje ich uszkodzenie lub 
zniszczenie. 

12. Zamawiający przedstawi, w stosunku do każdej partii dostarczonego oleju, oświadczenie 
dotyczące przeznaczenia oleju opałowego na cele uprawniające do zwolnienia 
Zamawiającego z konieczności płacenia podatku akcyzowego na podstawie Ustawy z dn. 
6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2017 poz. 43). 

13. Upoważnionym do podpisywania oświadczeń, o których mowa w ust.12 niniejszego 
paragrafu jest Naczelnik Wydziału  Administracyjno – Gospodarczego . 

14. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury wydruk z oficjalnymi wartościami cen 
producenta 1 litra oleju z danego dnia. 

 
 

§ 3 
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

 
1. Zamawiający za realizację niniejszego przedmiotu umowy maksymalnie zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ……………. zł brutto (słownie: 
…………………..), w tym podatek VAT w stawce ………. 

2. Upust cenowy/ narzut Wykonawcy, stały w okresie obowiązywania umowy, doliczany do 
każdego litra oleju opałowego wynosi: ………zł netto. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty 
niezbędne do realizacji niniejszej  umowy, w tym koszty transportu oleju na miejsce 
dostawy, podane w § 2 ust. 2 umowy.  

4. Rozliczenia między stronami odbywać się będą częściowo, zgodnie z dokonywanymi na 
rzecz Zamawiającego dostawami. 

5. Faktury częściowe wystawiane będą przez Wykonawcę na podstawie zamówienia o 
którym mowa w § 2 ust. 4 umowy powyżej, określającego szczegółowo ilość 
zamawianego oleju i miejsce dostawy  

6. Faktury częściowe będą płatne przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy przelewem,     
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury – z rachunku bankowego Zamawiającego na 
wskazany na fakturze rachunek bankowy. Terminem płatności jest dzień obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie za dostawę, w której część towaru jest niezgodna ze złożonym przez 
Zamawiającego zamówieniem zostanie uregulowana po otrzymaniu towaru właściwego. 

8. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami podatku VAT i posiadamy następujące numery 
identyfikacji podatkowej:  
a) Zamawiający: PL 5860014932 

       b)   Wykonawca:              …………….. 
9. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 
10. Każda dostawa będzie rozliczana w oparciu o cenę netto za 1 litr oleju, ustaloną w 

następujący sposób: do ceny producenta, obowiązującej w dniu dostawy, doliczony będzie 
stały (niezmienny przez cały okres trwania niniejszej umowy) narzut Wykonawcy,           
o którym mowa w ust. 2.  

11. Rozliczenie ilościowe dostawy oleju następować będzie w litrach, według wskazań  
atestowanych i oplombowanych urządzeń pomiarowych autocystern. 



12. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie potwierdzenie przez 
Zamawiającego przyjęcia każdej partii oleju. 
 
 

§ 4 
Zabezpieczenie wykonania umowy 

 
 
1.  Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 2 % ceny 

ofertowej brutto podanej w §3 ust. 1 umowy, tj. na kwotę: …………….zł słownie: 
…………………………. 

2.  W przypadku wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w pieniądzu, wykonawca 
wpłaci do dnia zawarcia umowy przelewem kwotę wymienioną w ust. 1. niniejszego 
paragrafu. na rachunek bankowy Zamawiającego:                                                                
nr 25 1140 1153 0000 2032 0000 1006 

3.  Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mieć charakter abstrakcyjny, to jest 
zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Zamawiającemu 
jako Beneficjentowi gwarancji  kwoty  objętej  żądaniem  wypłaty,  na  pierwsze  pisemne  
żądanie  Zamawiającego wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 
Przedstawiona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może  w  
szczególności  zawierać  żadnych  postanowień,  na  mocy  których  Gwarant  byłby 
uprawniony do merytorycznego badania zasadności żądania wypłaty. 

4.  Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa złożona tytułem zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy będzie zobowiązywała Gwaranta do wypłaty do 100 % wartości 
zabezpieczenia, o której mowa ust. 1 niniejszego paragrafu przez okres realizacji 
przedmiotu umowy powiększony o 30 dni.  

5.  Dostarczona  przez  Wykonawcę  gwarancja  bankowa  lub  ubezpieczeniowa  złożona  
tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi nadto zawierać klauzule o: 

 
a) zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek 

modyfikacja umowy  lub  zakresu  prac,  które  mają  zostać  wykonane  zgodnie  z  
umową,  lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących umowę, jakie mogą zostać 
sporządzone między Zamawiającym (Beneficjentem), a Wykonawcą, nie zwalniała 
Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji, 
 

b) rezygnacji Gwaranta z konieczności zawiadamiania o zmianie, uzupełnieniu lub 
modyfikacji, o których mowa powyżej oraz uzyskiwania na nie zgody Gwaranta, 
 

c) o treści: „Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z 
prawem Rzeczypospolitej  Polskiej  i  podlegają  kompetencji  sądu  powszechnego  
właściwego  dla siedziby Zamawiającego.” 
 

6.   Zamawiający zwraca zabezpieczenie w   terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia   
w tej części i uznania go przez   Zamawiającego za należycie wykonane.   

7.   Za wyjątkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, każde zabezpieczenie, jak 
również zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 

      Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca                        
      je wraz z odsetkami z umowy rachunku bankowego (o którym mowa w ust. 2 niniejszego     



      paragrafu), na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia    
      rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy  
      Wykonawcy. 
                                         

§ 5 
Rękojmia za wady fizyczne i prawne 

 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne    

i prawne przedmiotu umowy.                
2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność dostarczonej 

partii oleju z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.                                                                        
 
 

§ 6 
Opóźnienie Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy 

 
1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub w części,    

i gdy to opóźnienie wynosi co najmniej 3 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy, 
zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od powstania 
opóźnienia do odstąpienia od umowy. 

2. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 3 pkt 3.2 niniejszego paragrafu są kary umowne. 

3. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
3.1  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a)   za opóźnienie, w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w terminie o którym 
mowa w § 2 ust. 3 umowy lub w wymianie  towaru w terminie, o którym mowa w    
§ 2 ust. 11 umowy, w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy 
dzień opóźnienia,  

b)  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy w tym w sytuacji o której mowa w ust. 1, w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto (o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy).   

c)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych               
w wysokości 10 % od wartości kwoty brutto niezrealizowanej umowy; 

3.2  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych - do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

3.3  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn       
zależnych od Zamawiającego, na wskazany rachunek bankowy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w  
ustawie  Prawo zamówień publicznych, , o których mowa w ust. 6 poniżej 

4.  Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
5.  Jedna ze Stron umowy, niezależnie od pozostałych praw przysługujących 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.   

6.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia   
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 



takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

7.  Termin płatności za naliczone kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie, 
wynosi 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę noty 
księgowej obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. Terminem zapłaty jest dzień 
wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego. 

 
 

§ 7 
Zmiany umowy 

 
1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej, w postaci aneksu, 

pod rygorem nieważności. 
2. Zgodnie z treścią ustawy Prawo zamówień publicznych, możliwość zmiany umowy 

istnieje w szczególności w razie: 
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonych w odpowiednich przepisach  Kodeksu 

cywilnego,  
b) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności, 
c) zmiany przepisów prawnych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany 

terminu, 
d) Przedłużenia terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, w przypadku gdy ilość 

zakupionego oleju nie przekroczy ilości określonej w § 1 ust 1 umowy, do wysokości 
kwoty przewidzianej w § 3 ust. 1 umowy. 

3. Nieprzewidywalne warunki fizyczne oznaczają jakiekolwiek działanie sił natury, które 
jest nieprzewidywalne lub takie, że od doświadczonego wykonawcy nie można było  
w sposób rozsądny oczekiwać zastosowania przeciw nim wystarczających środków 
ostrożności. 

4. Nieprzewidywalne oznacza racjonalnie niemożliwe do przewidzenia przez 
doświadczonego Wykonawcę do dnia złożenia oferty. 

5. Strony przewidują, że niniejsza umowa ulega wcześniejszemu rozwiązaniu w przypadku: 
a) zrealizowania dostaw w ilości określonej w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, stanowiącej 

przedmiot umowy, 
b) wydatkowania kwoty przewidzianej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, stanowiącej 

maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy. 
6. Zamawiający, zgodnie z treścią ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza 

możliwość zmiany umowy w razie zmiany obowiązującej stawki VAT, jeżeli powoduje to 
zwiększenie bądź obniżenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia bądź obniżenia wynagrodzenia o kwotę 
równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę. 

 
§ 8 

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  
Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 



3.  Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 
2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

4.  Integralną częścią umowy są: załącznik nr 1 - oferta Wykonawcy, załącznik nr 2 - 
Warunki techniczne oleju opałowego lekkiego, załącznik nr 3 – Zestawienie placówek 
Urzędu Morskiego w Gdyni. 

5.  Przedstawicielem Zamawiającego, pełniącym nadzór nad realizacją niniejszej umowy jest                 
……………………………………………. 

6.  Przedstawicielem Wykonawcy, pełniącym nadzór nad realizacją niniejszej umowy jest  
       ……………………………………….….. 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
 
 

 
 


