
P R O J E K T 
           UMOWA Nr  ……                               

  
ZAWARTA  W DNIU …………………………. ROKU  W GDYNI  

 
POMIĘDZY:  
  
Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, z siedzibą w Gdyni (kod poczt. 81-338), przy ul. 
Chrzanowskiego 10, zwanym w dalszej treści umowy: „Zamawiającym”, reprezentowanym 
przez:  
 ………………………………………………. 
 przy kontrasygnacie ................................ 

a: 
 

 ……………………………………………………… z siedzibą  
  
w …………………………………………………… 
 zarejestrowanym w (Sąd-Nr KRS/Urząd – wpis do centralnej 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 prowadzania 
działalności gospodarczej, NIP, REGON 

3)  w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko, nazwa i adres prowadzania działalności 
gospodarczej, NIP, REGON 

 
zwanym w dalszej treści umowy  „Wykonawcą” , reprezentowanym przez: 
 
1. ………………………………………… 
2. …………………………………………, 
 
którego ofertę wybrano w wyniku prowadzonego rozeznania cenowego (zgodnie z art. 4 ust. 
8 ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy nie stosuje się), 
 
na dostawę środków smarnych i płynów eksploatacyjnych do pojazdów, jednostek 
pływających i innego sprzętu. 
 
                                                          o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy  

 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa środków smarnych i płynów 

eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni w zakresie części … zamówienia. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy środków smarnych i płynów 

eksploatacyjnych, o których mowa w załączniku nr 2 do umowy (zestawienie materiałowe 



dla części … zamówienia) w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zgłoszenia 
zapotrzebowania przez Zamawiającego. 

3. Miejscem dokonywania przez Wykonawcę dostaw środków smarnych, o których mowa w 
ust.1, będą wskazane przez Zamawiającego w zamówieniu placówki: 
- Wydział Transportu i Zaopatrzenia, Gdynia, ul. Węglowa 18a 
- Baza Oznakowania Nawigacyjnego, Gdańsk, ul. Pokładowa 9 

4. Niniejszą umowę strony zawierają na okres od dnia podpisania do chwili wyczerpania 
maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w  § 2 ust. 1 umowy, nie dłużej jednak 
niż do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

5. Wykonawca gwarantuje stałość cen wg zestawienia materiałowego – zał. nr 2 do umowy, 
do końca trwania umowy. 

6. Wykonawca zastosuje stałą marżę w wysokości …….%, na pozostałe środki smarne i płyny 
eksploatacyjne nie ujęte w zestawieniu materiałowym, przy czym ceny będące podstawą 
do zastosowania stałej marży będą zgodne z cenami zakupu /kosztem wyprodukowania 
tych materiałów przez Wykonawcę. Wysokość zaoferowanej marży nie może być niższa 
niż 0,01%. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania marży na poziomie przekraczającym 
60% ceny zakupu. 

7. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca udostępni do wglądu dokumenty źródłowe 
będące podstawą do zastosowania stałej marży wymienionych w ust. 6.  

 
  

§ 2 
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

 
1. Zamawiający za realizację niniejszego przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w maksymalnej wysokości ……………… brutto (słownie: …….. w tym 
podatek VAT w stawce 23 %. 

2. Zamawiający zastrzega, że wartość rzeczywistych potrzeb może być mniejsza i w takim 
przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne  roszczenia wobec Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji 
przedmiotu niniejszej  umowy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie częściowo, zgodnie z dokonywanymi na rzecz 
Zamawiającego dostawami. 

5. Dostawa środków smarnych i płynów eksploatacyjnych następować będzie na podstawie 
zamówień częściowych składanych Wykonawcy przez Zamawiającego. W zamówieniu, 
przesłanym faksem lub pocztą elektroniczną Zamawiający wskaże rodzaj oraz ilość 
zamawianego towaru na miejsce, o którym mowa w  § 1 ust.3 umowy. 

6. Realizacja dostawy niezgodna z zamówieniem, o którym mowa w ust. 5 zobowiązuje 
Wykonawcę do wymiany towaru w terminie do 3 dni, na towar zgodny z zamówieniem. 

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

8. O dokonywanej dostawie Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na jeden dzień przed 
wskazanym przez Zamawiającego terminem dostawy. 

9. Faktury częściowe wystawiane będą przez Wykonawcę na podstawie zamówienia 
Zamawiającego określającego szczegółowo rodzaj i ilość zamawianego towaru. 

10. Faktury częściowe będą płatne przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy przelewem,  
w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury – z rachunku bankowego 



Zamawiającego na, wskazany na fakturze, rachunek bankowy. Terminem zapłaty jest 
dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami podatku VAT i posiadamy następujące numery 
identyfikacji podatkowej:  
a) Zamawiający: PL5860014932  
b) Wykonawca:   

12. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przeniesienia praw 
niniejszej umowy na osoby trzecie. 

13. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu 
Zamawiającego. 

 
§ 3 

Opóźnienie Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy 
 

1. W przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub w części 
wynosi co najmniej 7 dni, Zamawiający może odstąpić od Umowy, zachowując roszczenie 
o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia do dnia 
odstąpienia od Umowy. 

2. Strony postanawiają, że obowiązującą  formą odszkodowania z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu są kary umowne. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w terminie, o którym 

mowa w § 1 ust. 2 lub w wymianie towaru w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 6 w 
wysokości 0,5 %  wynagrodzenia brutto (o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy), za 
każdy  dzień opóźnienia; 

b) za niewykonanie usługi, zgodnie z umową, w wysokości 10 % jej wartości brutto; 
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto (o którym mowa w § 2 ust.1 
umowy). 

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

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn       
zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, chyba, 
że zachodzą okoliczności, o których ust. 8 lub 9 niniejszego paragrafu. 

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

7 dni od otrzymania przez Wykonawcę noty księgowej obciążeniowej wystawionej przez 
Zamawiającego. 

8. 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;   

9. W razie wystąpienia 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 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 



§ 4 
Warunki świadczenia usługi 

 
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 obejmuje dostawę środków smarnych i płynów 

eksploatacyjnych do wskazanych przez Zamawiającego placówek, zgodnie z § 1 ust. 3 
niniejszej umowy. 

2. Dopuszcza się dostawę środków smarnych i płynów eksploatacyjnych wyłącznie z 
bieżącej produkcji. Wykonawca przedstawi w stosunku do każdej partii dostarczonych 
olejów i innych środków smarnych, świadectwo jakości, certyfikat, atest lub orzeczenie 
laboratoryjne określające parametry techniczne dostarczanych materiałów.  

3. Wykonawca przeprowadzi nieodpłatnie szkolenie pracowników w zakresie wymiany 
olejów i smarów oraz właściwości fizykochemicznych produktów objętych umową. 

4. W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonej partii olejów lub środków smarnych 
Zamawiający powiadomi o powyższym fakcie Wykonawcę i w jego obecności pobrane 
zostaną próbki zakwestionowanej dostawy oleju, w celu poddania ich badaniom w 
niezależnym laboratorium badawczym, określającym odpowiednie parametry 
techniczne dostarczonych materiałów. 

5. W przypadku potwierdzenia przez laboratorium badawcze zastrzeżeń Zamawiającego, 
co do jakości olejów lub środków smarnych, Wykonawca dostarczy materiały o 
właściwych parametrach technicznych w ilości, co do której zakwestionowano olej lub 
środki smarne. Dodatkowo Wykonawca obciążony zostanie kosztami badania próbek, 
kosztami usuwania awarii urządzeń lub kosztami ich wymiany jeśli zastosowanie 
materiałów nie odpowiadających żądanym wymaganiom spowodowało ich uszkodzenie 
lub zniszczenie. 

6. Zamawiający w zależności od swoich faktycznych potrzeb powstałych w trakcie realizacji 
umowy zastrzega sobie prawo do: 

a)  zamiany ilości/rodzaju asortymentu wskazanego w zestawieniu materiałowym 
stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, w ramach wartości maksymalnej umowy; 

b) zastąpienia towaru produktem równoważnym lub o wyższych parametrach, w cenie 
nie wyższej niż określona w formularzu oferty, w przypadku wystąpienia braku 
towaru na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy ( np. zaprzestanie produkcji, 
wycofanie się producenta z rynku); 

c) zamawiania u Wykonawcy innych towarów niż te, które ujęto w zestawieniu 
materiałowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy w ramach maksymalnej 
wartości umowy oraz przy zachowaniu stałej marży, o której mowa w § 1 ust. 6  na 
towary nie ujęte w zestawieniu materiałowym; 

d) wydłużenia na wniosek wykonawcy terminu dostawy częściowej towaru, o którym 
mowa w § 1 ust. 2, w przypadku wystąpienia braku towaru na rynku z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy ( np. chwilowe zaprzestanie produkcji,  konieczność 
sprowadzenia towaru z magazynu zagranicznego przy jednoczesnym braku 
zamienników towaru na rynku krajowym);  

e) ograniczenia maksymalnej wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 do 
wartości rzeczywistych potrzeb Zamawiającego; 

f) w związku z ewentualnym ograniczeniem przez Zamawiającego wartości przedmiotu 
Umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenie w stosunku do 
Zamawiającego. 

 



§ 5.  
Zmiany Umowy 

 
1.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści 

oferty Wykonawcy. Wprowadzone zmiany mogą dotyczyć: 
a) zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które są 

korzystne dla Zamawiającego; 
b) zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z 

rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a 
zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 
jednoznacznej interpretacji jej zapisów; 

c) zmian w zakresie wymogów stawianych przez Zamawiającego dotyczących dostawy 
towarów, w szczególności w sytuacji, gdy ze względu na zmianę przepisów prawa lub 
z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez 
Wykonawcę tych wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów 
dodatkowych; 

d) zmiany wynagrodzenia wykonawcy, wynikającej ze zmiany przepisów prawa, w tym 
przepisów dot. stawki podatku VAT; 

e) zmiany postanowień umowy dotyczące weryfikacji reklamacji, jeżeli są korzystne dla 
Zamawiającego 

2. Wszelkie zmiany treści umowy 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 odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i 
dwóch dla Zamawiającego. 

4. Integralną częścią umowy są: 
- formularz oferty Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy; 
- zestawienie materiałowe, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
 

Zamawiający       Wykonawca 


