Znak sprawy: NZ-NA/I/PN/05/19
Załącznik nr 6 do SIWZ
UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Nr. ………………………..
zawarta w dniu ......................... 2019 r.
pomiędzy:
Skarbem Państwa - Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10,
81-340 Gdynia, NIP 586-20-76-216, REGON 192634129 , zwaną dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
1. Macieja Zawadzkiego - Dyrektora
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Sukcesywna
dostawa oleju opałowego na potrzeby jednostek organizacyjnych MSPiR, w podziale na części,
znak postępowania:………………………, przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego określona
w części nr ……………: Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do
jednostki
MSPiR
w
……………………………………..…………………..
(odpowiednio
do
oferty)
……………………………………………………………………………………
2. Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać olej opałowy lekki barwiony
rafineryjnie o właściwościach zgodnych z normą PN-C-96024:2011 do celów
grzewczych dla potrzeb jednostek Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
spełniający wymagane parametry wymienione w pkt. 1.3. Opisu Przedmiotu
Zamówienia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, w całościowej
szacunkowej ilości ……….dm³ (odpowiednio do części nr ………………………….).
§2
Termin wykonania umowy
1. Zamówienie będzie realizowane przez Zamawiającego od dnia podpisania umowy do
dnia 30 września 2021 roku, na warunkach określonych w umowie lub do wyczerpania
kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto lub do wyczerpania całkowitej ilości
wskazanej w pkt. 1.2. Opisu Przedmiotu Zamówienia, w zależności co nastąpi
wcześniej.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wartość przedmiotu umowy określona na podstawie oferty z dnia…………… złożonej
przez Wykonawcę wynosi …………… zł (słownie:……………), w tym wartość netto
………………zł, kwota podatku VAT ……………. zł.
2. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za realizację przedmiotu
umowy jest wynagrodzenie określone na podstawie:
a) ceny jednostkowej netto za 1 litr oleju opałowego u producenta w dniu dostawy,
b) marży/ upustu wyrażonej w %, o której mowa w ust. 3,
c) faktycznej ilości dostarczonego oleju opałowego.
3. Marża/ upust niezbędna do określenia wynagrodzenia wskazanego w pkt. 1 zgodnie z
ofertą Wykonawcy wynosi ………% i jest niezmienna w okresie obowiązywania
niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie naliczone zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 2 zawiera należny
podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień dostawy.
5. Rozliczenie za realizację przedmiotu umowy następować będzie w oparciu o faktyczną
dostawę częściową na podstawie protokołu odbioru.
6. Strony będą dokonywać rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur częściowychwystawionych zgodnie z ilością dostarczonego oleju opałowego.
7. Strony ustalają termin płatności faktur VAT na 7 dni, od daty prawidłowego doręczenia
faktur do siedziby Zamawiającego.
8. Płatności realizowane będą, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, dla którego
bank prowadzi rachunek VAT w myśl art. 62a Prawa bankowego.
9. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w przypadku zmiany:.
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) 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,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.
10. Zmiana ceny jednostkowej producenta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
§4
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oleju opałowego w ciągu 3 dni
roboczych od momentu otrzymania zlecenia dostawy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia ilości oleju opałowego wskazanej
w zamówieniu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania przedmiotowych dostaw zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oleju opałowego na własny koszt do
jednostek Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa wskazanych w pkt. 1.2 Opisu
Przedmiotu Zamówienia.
5. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie na zamówieniu,
dokonane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego po sprawdzeniu ilości

zatankowanego oleju.
6. Do czasu odbioru dostawy oleju przez Zamawiającego ryzyko wszystkich
niebezpieczeństw związanych z dostawą lub utratą oleju ponosi Wykonawca.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowego zbadania jakości dostarczonego
oleju opałowego, przy dostawie, poprzez pobranie próbek przez niezależną jednostkę
laboratoryjno-badawczą wskazaną przez Zamawiającego.
8. Do każdej dostawy oleju opałowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć
świadectwo(certyfikat) jakości wydane przez producenta lub odpowiednie orzeczenie
laboratoryjne, przedstawiające parametry dostarczonego oleju potwierdzające
spełnienie wymagań zawartych w § 1 pkt. 2 niniejszej umowy.
9. Zamawiający zgłasza reklamacje dotyczące wad jakościowych oleju opałowego,
wynikłe w okresie jego używania (spalania), w terminie 7 dni od ich ujawnienia.
10. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji żądania Zamawiającego zgłoszonego w
protokole reklamacyjnym w terminie 3 dni od daty zgłoszenia.
11. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym
zakresie ilościowym wykazanym w pkt. 1.2. Opisu Przedmiotu Zamówienia.
12. Wykonawcy, z tytułu ograniczenia zamówienia przez Zamawiającego pod względem
ilościowym, nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia.
13. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę dostawy partii oleju opałowego
zgodnie z warunkami umowy, Zamawiający ma prawo zamówić awaryjnie dostawę
oleju u innego dostawcy a różnicą kosztów obciążyć Wykonawcę.
§5
Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienie 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:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 357¹ Kodeksu Cywilnego,
b) zaistnienia siły wyższej,
c) zmiany przepisów prawnych.
3. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 357¹ Kodeksu Cywilnego, na
potrzeby niniejszej umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane
niezwykle rzadko, mające charakter wyjątkowy tj. takie jak nie dające się przewidzieć
zjawiska społeczne np. wojna, gwałtowna zmiana 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
zdarzenia 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 ust. 2 niniejszego paragrafu będą pozostawały w adekwatnym

związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania umowy, sposobem
wykonania umowy oraz wysokością wynagrodzenia Wykonawcy.
8. Niezależnie od postanowień powyższych Strony przewidują, iż umowa może ulec
zmianie w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 35 ustawy z dnia 10 października 2012 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
c) stawki podatku od towarów i usług
o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
9. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 8 pkt. a) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę
Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie
przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po
zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wskazać związek
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca
obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem płacy minimalnej. Zamawiający
oświadcza, że nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia
wynagrodzenia pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich
dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności
koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy
minimalnej.
10. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 8 pkt. b) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę
Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości składki za ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną
kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust.
8 pkt b) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi
w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 8 pkt b) niniejszego paragrafu.
11. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust.8 pkt. c) niniejszego paragrafu
Wykonawca uprawniony jest złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę
Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie
przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany
stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.
12. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 8 pkt.
a), b), c) 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.

13. 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.
14. 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.
15. W przypadku postawienia Wykonawcy w stan upadłości, likwidacji lub zajęcia
majątku, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
16. 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.
§5
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 10% ceny określonej w § 3 pkt. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu
okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający.
b) 0,5% ceny określonej w § 3 pkt.1, nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem oleju
opałowego- za każdy dzień zwłoki, licząc od wymaganego w § 4 pkt. 1 terminu
dostawy.
2. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
§6
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Sądem właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej
umowy jest 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
2.Opis Przedmiotu Zamówienia
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