Załącznik nr 2 do SIWZ
NZ-ET/I/PN/02/18

WZÓR UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NR ……………………………….
zawarta w dniu ………. 2018 r. w Gdyni pomiędzy:

Skarbem Państwa - Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa z siedzibą w Gdyni,
ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia, NIP PL 586-20-76-216, Regon 192634129,
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez :
Macieja Zawadzkiego

-

Dyrektora

a
………………………………………………………………………………
……………………………………………………..

reprezentowanym przez :
……………………………………………………………………
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą
„Całodobowe, detaliczne zaopatrywanie w paliwa pojazdów samochodowych, łodzi
ratowniczych oraz sprzętu przenośnego MSPiR” znak postępowania NZET/I/PN/02/18 , przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
ustawą, z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tekst jednolity
z 2017 r. poz. 1579) została zawarta umowa o następującej treści :
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa paliw płynnych polegająca na całodobowym,
detalicznym zaopatrywaniu w paliwa samochody ciężarowe, dostawcze
i osobowe, łodzie ratunkowe, sprzęt przenośny i agregaty, również przy użyciu
zbiorników przenośnych – kanistrów, jednostek Morskiej Służby Poszukiwania i

Ratownictwa na obszarze całego kraju a w szczególności w miejscowościach lub
ich pobliżu (w promieniu do 20 km od granic administracyjnych miejscowości):
Gdynia, Świnoujście, Sztutowo, Gdańsk Świbno, Władysławowo, Łeba, Ustka,
Darłowo, Kołobrzeg, Dziwnów i Trzebież w ilości:
Lp. Przedmiot
Szacunkowa ilość
Łączna ilość w
zamówienia
roczna
okresie trwania umowy
1. Benzyna E – 95
15 600 litrów
Nie więcej niż 47 000
litrów
2
Olej napędowy
16 600 litrów
Nie więcej niż 50 000
litrów
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać paliwa samochodowe: olej napędowy
zgodnie z normą PN-EU 590:2013-12 oraz benzynę zgodnie z normą PN-EU
228:2013-04 na potrzeby jednostek Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
spełniający wymagane parametry w ilościach określonych przez Zamawiającego.
§ 2.
Termin wykonywania umowy
1. Zamówienie będzie realizowane przez Zamawiającego od dnia 31. marca 2018
roku do dnia 31. marca 2021 roku, na warunkach określonych w umowie tj. do
wyczerpania kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto lub do wyczerpania
całkowitej ilości paliw wskazanych w pkt. 1. opisu przedmiotu zamówienia
w zależności co nastąpi wcześniej.
§ 3.
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wartość przedmiotu umowy określona na podstawie Oferty Wykonawcy z dnia
……...2018 r wynosi …………,00 zł (słownie: …………………………….. złotych),
w tym wartość netto w kwocie ……………… zł oraz podatek od towarów i usług
VAT w kwocie ……………. zł. Kopia Oferty stanowi załącznik Nr 1 do umowy.
2. Strony ustalają, że w okresie obowiązywania niniejszej umowy obowiązującą
formą wynagrodzenia za realizację dostaw, stanowiących przedmiot umowy jest
wynagrodzenie określone na podstawie :
1) ceny za 1 litr tankowanego paliwa według bieżącej dziennej ceny sprzedaży
danego produktu w poszczególnych stacjach;
2) faktycznej ilości zatankowanego paliwa;
3) upustu wyrażonego w %, o którym mowa w § 3. pkt. 3.
3. Upust niezbędny do określenia wynagrodzenia wskazany w ofercie Wykonawcy
wynosi ……. % i jest niezmienny w okresie obowiązywania niniejszej umowy.
4. Zbiorcze faktury za zakupione paliwo wystawione będą za okres od 01 do 15ego i od 16 –ego do ostatniego dnia miesiąca w terminie siedmiu dni po
zakończeniu okresu rozliczeniowego.
5. Wartość przedmiotu umowy, o której mowa w pkt. 1 zawiera podatek VAT
w należnej wysokości oraz wszystkie koszty składające się na wykonanie
przedmiotu umowy z należytą starannością.
6. W przypadku rozliczania dostaw paliw przy pomocy kart paliwowych,

wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty obsługi systemu, w szczególności: koszty
wydania kart paliwowych, koszty przekazywania raportów i prowizje.
7. Płatność należności z tytułu dostawy paliw dokonywana będzie przez
Zamawiającego w formie przelewu, w terminie 21 dni licząc od daty dostarczenia
faktury do siedziby Zamawiającego.
8. Do każdej faktury zbiorczej o której mowa w ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć niżej wymienione informacje:
1) datę i godzinę pobrania paliwa;
2) rodzaj pobranego paliwa;
3) ilość pobranego paliwa;
4) cenę 1 litra paliwa z momentem tankowania pojazdu w danej stacji oraz upust;
5) numer rejestracyjny pojazdu lub nazwisko kierowcy i nr karty flotowej lub
paliwowej.
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z powodu zwrotu Wykonawcy
nieprawidłowo wystawionej faktury.
§ 4.
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy
1. Sprzedaż paliw na stacjach realizowana będzie na zasadzie doraźnych,
bezgotówkowych tankowań sprzętu Zamawiającego : samochodów ciężarowych,
dostawczych, osobowych, łodzi ratowniczych oraz zbiorników przenośnych
(kanistrów) we wszystkich Stacjach Paliw Wykonawcy upoważnionych do
bezgotówkowego wydawania paliw płynnych, w tym przynajmniej po jednej stacji
paliw na obszarze administracyjnym każdej z miejscowości wskazanej w § 1. pkt 1
w promieniu do 20 km od ich granic administracyjnych.
2. Płatność wykonywana będzie kartą typu ……… (zwana dalej „Kartą”) wg bieżącej,
dziennej ceny sprzedaży danego produktu z uwzględnieniem upustu określonego
w § 3. pkt. 3. Z uwagi na specyfikę zadań Zamawiającego, wymagane jest aby karty
były wydawane odpowiednio na numer rejestracyjny pojazdu Zamawiającego, na
okaziciela lub karty imienne, zgodnie z wykazem pojazdów. Cena sprzedaży za 1
litr paliwa nie może być wyższa niż cena sprzedaży uwidoczniona na dystrybutorze
w czasie tankowania pojazdu.
https://bzp.uzp.gov.pl/noweformularze.aspx3. Na potwierdzenie zrealizowanego zakupu
wydawane będzie pokwitowanie.
Podpis upoważnionego kierowcy na dokumencie odbioru paliw będzie
jednocześnie pokwitowaniem ilości zatankowanego paliwa.
4. Wykaz pojazdów oraz kierowców upoważnionych do zaopatrywania się w paliwa
płynne został przekazany Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji umowy.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu Karty w terminie 15 dni od przesłania
wykazu.
5. Strony zobowiązują się do bieżącego aktualizowania wykazów stacji oraz
pojazdów i kierowców w okresie realizacji niniejszej umowy.
Aktualizacja wykazów, o których mowa w § 4. pkt 12 nie wymaga aneksu do
umowy.
6. Zamawiający ustala następujące limity dzienne tankowania dla poszczególnych
pojazdów Zamawiającego wymienionych w tabeli § 4. pkt 12.
1) Samochody osobowe – nie więcej jak 200 litrów E – 95 lub ON dziennie;
2) Samochody ciężarowe i dostawcze – nie więcej jak 400 litrów E – 95 i 300
litrów ON dziennie;

3) Kierownik Bazy Materiałowo - Sprzętowej w Świnoujściu – nie więcej jak 100
litrów E – 95 i 150 litrów ON dziennie.
7. W sytuacjach szczególnych (długotrwałe akcje ratownicze) przedstawiciel
Zamawiającego, dyżurny MRCK MSPiR, tel 58 620 55 51 lub ………… tel. ……
powiadomienia przedstawiciela Wykonawcy, ……………….. , tel. …………..
który uruchomi procedurę zwiększenia limitu tankowania dla wskazanych
pojazdów MSPiR.
8. Wykonawca zapewnia możliwość całodobowej, bezgotówkowej sprzedaży paliw
silnikowych w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego jak również
na terenie całego kraju w sieci stacji ……………….. . Wykaz stacji stanowi
załącznik Nr …….. do niniejszej umowy.
9. W przypadku długotrwałej awarii, remontu lub wyłączenia z eksploatacji
pojedynczej stacji paliw Wykonawcy, znajdującej się w rejonie Stacji
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dostawy do jednostek
Zamawiającego lub umożliwienie tankowania w innej, wskazanej przez
Wykonawcę stacji paliw.
10. Zamawiający zastrzega, że może realizować umowę do wyczerpania
maksymalnej wartości umowy.
11. Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę zgodnie z przepisami prawa
i ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczanego przedmiotu zmówienia
i ewentualne skutki złej jakości paliwa.
12. Zamawiający przedstawia poniżej Wykonawcy wykaz samochodów w okresie
realizacji umowy wykaz pojazdów oraz pracowników upoważnionych do
zaopatrywania jednostki Zamawiającego w paliwa płynne oraz ilość kart typu „na
okaziciela” i kart imiennych.
Wykaz samochodów MSPiR:
Lp. Rodzaj pojazdu
Nr
Posiadacz
Karta
rejestracyjny
1.
OPEL INSIGNIA – O
GA4339V
DN
IMIENNA
DO
2.
FORD MONDEO- O
GA1318N
Nr. rejstr
ET
GDYNIA
3.
KIA SORENTO – O
GA3896L
Nr. rejstr
ER
4.
KIA SORENTO – O
GA3897L
Nr. rejstr
ET
5.
LAND ROVER – O
GA5070H
Nr. rejstr
6.
FORD TRANSIT – D
GA7564M
IMIENNA
BAZA GDYNIA
7.
FORD TOURNEO
GA641AW
IMIENNA
CUSTOM – D
NA OKAZIC
8.
LAND ROVER – O
GA1009R
BSR ŚWIBNO
NA OKAZIC
9.
LAND ROVER – O
GA1041S
BSR DARŁOWO
NA OKAZIC
10. LAND ROVER – O
GA3961T
NA OKAZIC
BSR SZTUTOWO
11. STAR 944 K – C
GA2838A
NA OKAZIC
12. LAND ROVER – O
GA3962T
BSR
WŁADYSŁAWOWO NA OKAZIC
13. STAR 944 K – C
GA2839A
NA OKAZIC
14. LAND ROVER – O
GA3963T
BSR USTKA
NA OKAZIC
15. STAR 774 – C
GA28041
NA OKAZIC
16. LAND ROVER – O
GA3967T
BSR ŁEBA
NA OKAZIC
17. STAR 744 – C
GA28356
18. LAND ROVER – O
GA3968T
BSR KOŁOBRZEG NA OKAZIC
NA OKAZIC
19. STAR 944 K – C
GA6256A
NA OKAZIC
20. LAND ROVER – O
GA3969T
BSR DZIWNÓW

21.
22.

STAR 944 K – C
FORD TRANSIT - D

GA6259A
GA3058H

NA OKAZIC

BAZA
ŚWINOUJŚCIE

IMIENNA

O - osobowy, D - dostawczy, C - ciężarowy.

§ 5.
Kary umowne
1. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz
Zamawiającego kary umowne w wysokości:
1) 10 % wartości netto przedmiotu umowy określonej w § 3. pkt. 1 umowy
w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy;
2) 10 % wartości netto przedmiotu umowy określonej w § 3. pkt. 1 umowy
w przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy za realizację umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do rzeczywiście
poniesionej szkody.
§ 6.
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, poprzez sporządzenie i podpisanie
aneksu do umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144
ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie terminu wykonania umowy,
sposobu wykonania umowy oraz wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w razie
zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
1) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonych w art. 357 Kodeksu Cywilnego,
2) zaistnienia siły wyższej,
3) zmiany przepisów prawnych.
3. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 357 Kodeksu
Cywilnego, na potrzeby niniejszej umowy Zamawiający rozumie w szczególności
zdarzenia spotykane niezwykle rzadko, mające charakter wyjątkowy tj. takie nie
dające się przewidzieć zjawiska społeczne np. wojna, gwałtowne zmiany ustroju
politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmiany takie mogą być również
uznane gwałtowne zmiany sytuacji gospodarczej np. hiperinflacja lub gwałtowny
spadek dochodu narodowego.
4. Przez siłę wyższą rozumie się nadzwyczajne, nie dające się w żaden sposób
przewidzieć, pochodzące z zewnątrz, całkowicie niezależne od którejkolwiek ze
Stron.
5. Za siłę wyższą nie uznaje się braku środków u Wykonawcy, niedotrzymania
zobowiązań przez jego kontrahentów oraz brak zezwoleń niezbędnych
Wykonawcy dla wykonania umowy, wydanych przez dowolną władzę publiczną
6. Przez zmianę przepisów prawnych Strony rozumieją następującą po podpisaniu
umowy zmianę aktów prawa powszechnie obowiązującego.

7. Zamawiający oświadcza, iż umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim
okoliczności określone w pkt. 2 niniejszego paragrafu będą pozostawały
w adekwatnym związku przyczynowo – skutkowym z terminem wykonania
umowy, sposobem wykonania umowy oraz wysokością wynagrodzenia
Wykonawcy.
8. Niezależnie od powyższych postanowień Strony przewidują, iż umowa może ulec
zmianie w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustaloną na podstawie art. 3
ust 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2012 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę,
2) zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu, lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne,
3) stawki podatku od towarów i usług o ile zmiany te będą miały wpływ na
koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę.
9. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych
w pkt. 8 ppkt. 1), 2), 3) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace,
których w dniu zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zmiany wysokości stawki
podatku od towarów i usług, jeszcze nie wykonano.
10. Obowiązek wskazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy należy
do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez
Zamawiającego
11. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w dniu zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
12. W przypadku postawienia Wykonawcy w stan upadłości, likwidacji lub zajęcia
majątku, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
13. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły
wyższej. Powiadomienia należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób,
niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej, nie później jednak niż
w terminie 3 dni. Do powiadomienia należy załączyć dowody na poparcie
zaistnienia siły wyższej.
§ 7.
Odstąpienie od umowy Zamawiającego
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek
roszczeń Wykonawcy:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tej
okoliczności;
2) zamówienie będzie realizowane niezgodnie z przepisami prawa, w tym
parametry dostarczanego paliwa nie będą spełniać wymaganych norm;
3) Wykonawca w rozliczeniach i fakturze będzie wskazywał ceny sprzedaży
wyższe niż ceny uwidocznione na dystrybutorze w dniu tankowania;

4) Utraty uprawnień do sprzedaży paliw płynnych.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 8.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory,
które mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy były rozwiązywane
polubownie. W przypadku gdy polubowne rozstrzygnięcie sporu nie będzie
możliwe, spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.

Załącznik do umowy
1. Kopia Formularza Oferty złożonej przez Wykonawcę, wraz z pismem
przewodnim – załącznik Nr 1 do umowy;
2. Wykaz Stacji Paliw upoważnionych do bezgotówkowego wydawania paliw
płynnych – załącznik Nr 2 do umowy;
3. Opis Przedmiotu Zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

