
   

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
Dostawa paliw napędowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Szczecinie w okresie od 

16.01.2018 r. do 15.01.2021 r.  
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Załącznik nr 4  do SIWZ 

 
Wzór umowy 

 
Dot. postępowania Nr PO-II-370/ZZP-3/51/17 

 
W dniu ….. grudnia 2017 r. w  Szczecinie  pomiędzy  Skarbem Państwa - 
Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie  z siedzibą w Szczecinie przy pl. 
Stefana Batorego 4, kod pocztowy 70-207  reprezentowanym przez : 

 

Wojciecha Zdanowicza  - Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 
 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,      
 
a 

 (w przypadku  przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

nazwa firmy : ………………………………… z  siedzibą  w …………………………, 
ul……………………,………….kod pocztowy wpisaną do  Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w…………….., …… Wydział Gospodarczy pod 
nr KRS ………, reprezentowaną przez: 

 

……………………..  - …………………………………….. 

 

 (w przypadku  przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) 

Imię i nazwisko………………………,PESEL……….., zam.……………, 
przedsiębiorcą pod nazwą……………………, z siedzibą 
w……………..,zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej 

 
reprezentowanym przez : 

……………………..  - …………………………………….. 

 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.  

 

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w 
postępowaniu nr PO-II-370/ZZP-3/……./17 prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579) strony zawarły 
umowę o następującej treści: 
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   § 1 
 

Przedmiotem umowy jest odpłatna dostawa przez Wykonawcę dla potrzeb 
Zamawiającego: 

a) Oleju napędowego ON w ilości   396 810 l 
b) Benzyny bezołowiowej PB95  w ilości 104 140 l 
c) Oleju napędowego ON Premium w ilości    24 000 l 

Zwanych dalej „paliwem”, zgodnie z opisem przedmiotu umowy stanowiącym 
załącznik nr 1 oraz zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w formularzu oferty z dnia 
……………… 2017 r. stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Umowa obowiązuje przez okres 36 miesięcy od dnia 16 stycznia 2018 r.  lub do 
wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zamówienia tj. kwoty 
wynagrodzenia określonej w § 5 ust. 1. 

3. W przypadku rozwiązania umowy wskutek upływu okresu, o którym mowa w 
ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej lub większej 
do 10% ilości paliwa aniżeli określona w ust. 1. Wykonawcy nie będzie 
przysługiwało z tego tytułu prawo do odszkodowania. 

 
 

§ 2 
 
1. Wykonawca oświadcza, że określone w § 1 paliwo odpowiada pod względem 

jakości wymaganiom polskich i unijnych norm jakościowych, jest wolne od wad 
fizycznych i prawnych oraz jest dopuszczone do obrotu prawnego na terytorium 
UE. 

2. Wykonawca oświadcza, że oferowane paliwo, o którym mowa w § 1 odpowiada 
wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 
dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych paliw ciekłych  
(Dz. U. 2015 poz. 1680), aktualnym edycjom norm: 
– dla ON i ON Premium: PN-EN 590+A1, 
- dla PB95: PN-EN 228+A1 
oraz muszą być dostosowane do pory roku i warunków pogodowych. 

 
 

§ 3 
 
1. Paliwo wymienione w § 1 będzie odbierane ze stacji paliw wskazanych przez 

Wykonawcę, wyszczególnionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do 
niniejszej umowy przez uprawnioną flotę Zamawiającego na podstawie kart 
flotowych dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Wydanie paliwa i rozliczanie dostaw następować będzie w systemie 
bezgotówkowym na podstawie kart flotowych wydanych przez Wykonawcę dla 
uprawnionej floty Zamawiającego, określonych w wykazie stanowiącym załącznik 
nr 4 do niniejszej umowy. 

3. Całkowita obsługa systemu bezgotówkowych kart paliwowych oraz koszty z tym 
związane leżą po stronie Wykonawcy. 

4. Stacje paliw o których mowa w ust. 1, będą wydawały paliwo pojazdom 
Zamawiającego podczas całego okresu obowiązywania umowy na terenie 
następujących miejscowości: 
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a) Szczecin – Baza Oznakowania Nawigacyjnego, ul. Światowida 16c, 71-727 
Szczecin, 

b) Świnoujście – Baza Oznakowania Nawigacyjnego, ul. Fińska 5, 72-602 
Świnoujście, 

c) Międzyzdroje –Obwód Ochrony Wybrzeża, ul. Marii Curie – Skłodowskiej 18, 
72-500 Międzyzdroje, 

d) Wolin – Obwód Ochrony Wybrzeża, ul. Niedamira 22, 72-510 Wolin 
e) Niechorze – Obwód Ochrony Wybrzeża, ul. Nadmorska 4, 72-350 Niechorze 
f) Nowe Warpno – ul. Kilińskiego 5, 72-022 Nowe Warpno, 
g)  lub w odległości drogowej nie większej niż 10 km od placówek 

zamawiającego wskazanych w pkt. a)-e) oraz nie większej niż 35 km od 
placówki zamawiającego wskazanej w pkt. f). 

5. Wykonawcy przysługuje prawo wskazania innych stacji paliw aniżeli określone w 
ust. 1 pod warunkiem zachowania wymogu określonego w ust. 3. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany uprawnionej floty do poboru 
paliwa. 

 
 

§ 4 
 
1. Strony ustalają dwa okresy rozliczeniowe w każdym miesiącu kalendarzowym: 

a) pierwszy: za paliwo odbierane pomiędzy 1 i 15 dniem miesiąca, 
b) drugi: za paliwo odbierane pomiędzy 16 a ostatnim dniem miesiąca. 

2. Po upływie każdego okresu rozliczeniowego, Wykonawca wystawi zgodnie z 
rzeczywistą liczbą pobranych litrów paliwa, zbiorcze faktury VAT za dostarczone 
Zamawiającemu paliwo z podziałem na grupy flotowe określone przez 
Zamawiającego w trakcie trwania umowy. 

3. Ceny za paliwo dostarczone Zamawiającemu będą naliczane według cen 
obowiązujących na stacji, na której dokonano transakcji przy użyciu karty flotowej 
w chwili dokonania tejże transakcji z uwzględnieniem udzielonego 
Zamawiającemu stałego upustu w wysokości ….. % od ceny brutto zakupionego 
paliwa. Upust w tej wysokości naliczany będzie na każdej fakturze wystawionej 
za okres rozliczeniowy dla Zamawiającego.       

4. Wraz z każdą fakturą Wykonawca dostarczy jako załącznik dokument, w którym 
wyszczególnione zostaną wszystkie transakcje z podaniem między innymi: 
rodzaju paliwa, pojazdu który pobrał paliwo, numeru bezgotówkowej karty 
paliwowej, daty pobrania paliwa, miejscowości i numeru stacji paliw, ilości 
pobranego paliwa, ceny jednostkowej za litr, wartości netto, wartości brutto, 
wartości VAT. Pozycje w załączniku muszą być pogrupowane według pojazdów 
wymienionych w załączniku nr 4 do niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania producenta dostarczanego paliwa. W 
przypadku zmiany producenta paliwa Wykonawca powiadomi o tym fakcie 
Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej. 
 

 
 

§ 5 
 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma szacunkową cenę brutto 

w kwocie ……………… złotych (słownie złotych: 
………………………………………………) w tym netto  ……………..   złotych 
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powiększone o 23% podatku od towarów i usług VAT, ustaloną na podstawie 
oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik  Nr 2 do niniejszej umowy.   

2. Zamawiający dokona zapłaty należności określonej w pkt. 1 na podstawie 
przedłożonych faktur VAT Wykonawcy, które Wykonawca wystawi (zgodnie z 
ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2016 r. poz. 
710 z późniejszymi zmianami), po dostawie przedmiotu umowy w sposób 
określony w § 3 niniejszej umowy.  

3.  Zamawiający dokona zapłaty przelewem w ciągu 14 dni roboczych od daty  
doręczenia faktury VAT. 

4. Za datę zapłaty należności uważa się datę dokonania przelewu bankowego 
przez Zamawiającego. 

5. Za zwłokę w zapłacie należności wynikającej z faktury Wykonawca jest 
uprawniony do żądania od Zamawiającego odsetek, w wysokości ustawowej. 

 
 

§ 6 
 
1. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) 

nr NIP ………………… 
2. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT                            

nr NIP PL 8520409053. 
3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej 

dokumentacji  dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT). 
4. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz 

Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych: 
 - wadliwym wystawieniem faktury VAT, 
 - brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego       

     za wykonaną  dostawę, 
    - różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 

  
 

§ 7 
 

1. W razie stwierdzenia wad jakościowych paliwa Zamawiający zgłosi niezwłocznie 
reklamację do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację 
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania i zawiadomić pisemnie 
Zamawiającego o jej uznaniu lub odrzuceniu z podaniem uzasadnienia. 
Nieudzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację we wskazanym terminie 
uważane będzie przez Zamawiającego za uznanie reklamacji przez Wykonawcę. 

2. Załatwienie reklamacji następować będzie poprzez wymianę paliwa wadliwego 
na wolne od wad na koszt Wykonawcy, w terminie 14 dni licząc od daty uznania 
reklamacji przez Wykonawcę. 

 
 

§ 8 
 

Do koordynacji spraw związanych z niniejszą umową Zamawiający upoważnia Pana 
Piotra Odziomka, tel. 91-44-03-317, faks 91 421-52-42, 
e-mail: podziomek@ums.gov.pl. 
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§ 9 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 10 % wynagrodzenia szacunkowego brutto, określonego w § 5 ust. 1 
umowy.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % kwoty 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1, z zastrzeżeniem treści 
ust.5. 

3. W przypadku poniesienia szkody w zakresie przekraczającym wysokość kar 
umownych strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

5. W razie 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 tych okolicznościach.  W takim przypadku Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
 

§ 10 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu 
stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności Zmiany nie mogą wykraczać 
poza postanowienia art. 144 ustawy Pzp; 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3.  Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 
4. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą 

przez właściwy rzeczowo sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 
 

§ 11 
 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

2. Integralną część umowy stanowią załączniki. 
 
 
 
 
Załączniki: 
 
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu umowy. 
Załącznik nr 2 –  Oferta wykonawcy z dnia …… ………2017 r. 
Załącznik nr 3 – Wykaz stacji paliw Wykonawcy akceptujących karty flotowe. 
Załącznik nr 4 – Wykaz uprawnionej floty Zamawiającego do pobierania paliwa. 
 
 
             ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 


