BA.ZZP.2610.13.2018.MC
Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej
Załącznik nr 1 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
treść uwzględniająca zmiany z ………………
Strony oświadczają, że umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn.
zm.).
§ 1.
Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem umowy jest zakup przez Zamawiającego:
1)

paliw w obrocie bezgotówkowym w systemie elektronicznych kart flotowych na terenie Polski oraz
na terenie Unii Europejskiej, jeżeli Wykonawca dysponuje stacjami paliw także poza terenem
Polski, w szacunkowej ilości:
a) benzyna bezołowiowa – 25 000 litrów,
b) olej napędowy ON – 5 500 litrów;

2)

innych produktów i usług związanych z obsługą samochodów służbowych (oleje silnikowe, płyny
eksploatacyjne, mycie i odkurzanie samochodów) w obrocie bezgotówkowym w systemie
elektronicznych kart flotowych na terenie Polski oraz na terenie Unii Europejskiej, jeżeli
Wykonawca dysponuje stacjami paliw także poza terenem Polski.

2.

Umowa realizowana będzie sukcesywnie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia wyczerpania
środków określonych w § 4 ust. 1, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.

3.

Wykaz samochodów służbowych Zamawiającego uprawnionych do tankowania paliw na stacjach
Wykonawcy określa załącznik nr 1 do umowy.

4.

Zamawiającemu przysługuje prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości paliwa danego rodzaju, pod
warunkiem nie przekroczenia wartości brutto umowy. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń
z tego tytułu.
§ 2.
Warunki realizacji

1.

Sukcesywny zakup paliw oraz innych produktów i usług wymienionych w § 1 ust. 1 dokonywany będzie
w systemie bezgotówkowym za pomocą elektronicznych kart flotowych na stacjach paliw, którymi
dysponuje Wykonawca, zlokalizowanych na terenie Polski oraz na terenie Unii Europejskiej, jeżeli
Wykonawca dysponuje stacjami paliw także poza terenem Polski.

2.

Wykonawca bezpłatnie wyda i dostarczy do siedziby Zamawiającego elektroniczne karty flotowe
umożliwiające bezgotówkowy zakup paliwa u operatorów wszystkich stacji paliw, którymi dysponuje
Wykonawca w liczbie 12 sztuk kart przypisanych do poszczególnych samochodów Zamawiającego.

3.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego i aktywować elektroniczne karty
flotowe w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Dostarczone karty nie będą objęte
programami lojalnościowymi.

4.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemną instrukcję z zakresu posługiwania się kartami
flotowymi dla pracowników Zamawiającego.
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5.

Zamawiający ma obowiązek poinformować Wykonawcę pisemnie o zmianach w wykazie
samochodów służbowych. Zmiana w wykazie samochodów służbowych Zamawiającego nie jest
uznawana za zmianę umowy.

6.

W przypadku zmiany liczby samochodów służbowych Zamawiającego (zwiększenia lub zmniejszenia
ich liczby) Wykonawca bezpłatnie wyda Zamawiającemu dodatkowe karty lub bezpłatnie dezaktywuje
zbędną ilość kart. Wykonawca zobowiązuje się wydać i aktywować dodatkowe karty w terminie 10 dni
roboczych od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia od Zamawiającego.

7.

W przypadku utracenia, zniszczenia lub konieczności zmiany danych karty przez Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązuje się do unieważnienia takiej karty oraz wydania i dostarczenia nowej karty
w zastępstwie oraz jej aktywowania w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia od
Zamawiającego. Wydanie karty zastępczej obciążone jest opłatą w wysokości 10 zł netto.

8.

Wykonawca zapewni natychmiastową blokadę karty po zgłoszeniu przez Zamawiającego jej utraty,
kradzieży lub zniszczenia. Blokada karty odbywać się może poprzez telefoniczne zgłoszenie
(potwierdzone następnie przez Zamawiającego faksem lub w drodze poczty elektronicznej),
na całodobowej infolinii lub poprzez stronę internetową – portal dedykowany do konkretnego klienta.

9.

Zamawiający z chwilą zgłoszenia utraty karty nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonane przez
osoby nieuprawnione na podstawie tej karty.

10. Osoba uprawniona dokonująca zakupu na stacji paliw otrzyma każdorazowo pisemne potwierdzenie
warunków zakupu w formie paragonu lub innego dokumentu potwierdzającego zakup.
11. Wykonawca w terminie 3 dni od zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu lub zamieści na stronie
internetowej aktualny wykaz wszystkich stacji paliw zlokalizowanych na terenie Polski oraz na terenie
Unii Europejskiej, jeżeli Wykonawca dysponuje stacjami paliw na terenie Unii Europejskiej, na których
samochody Zamawiającego będą mogły by tankowane z opustem wskazanym w § 4 ust. 2.
12. Wykonawca udzieli Zamawiającemu stałego opustu, określonego w § 4 ust. 2, na zakupy dla
oferowanych przez stacje benzynową wszystkich paliw i innych produktów w ramach posiadanej karty
(w szczególności: oleje silnikowe, płyny eksploatacyjne, , mycie i odkurzanie samochodów).
13. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o wszystkich oferowanych produktach i usługach
możliwych do zrealizowania za pomocą elektronicznych kart flotowych.
14. Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu każdorazową próbę tankowania paliwa do
samochodu innego niż ten, do którego przypisana jest karta.
§ 3.
Komunikacja między Stronami
1.

2.

Osoby odpowiedzialne za realizację
elektronicznej i telefonicznie:

umowy będą komunikowały się za pośrednictwem poczty

1)

ze
strony
Wykonawcy
pan/pani
…………………………..
–
e-mail:
………………………………………………….., nr tel.: …………………………………………;

2)

ze strony Zamawiającego pan/pani ………………………. – e-mail: ............................................,
nr tel.: ………………….

Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, adresów poczty elektronicznej oraz numerów
telefonów do kontaktu, o których mowa w ust. 1, będzie odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie
dokonane drugiej Stronie. Zmiana danych kontaktowych Stron nie jest uznawana za zmianę umowy.
§ 4.
Wynagrodzenie i warunki płatności

1.

Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy nie może przekroczyć kwoty
……………………………. złotych brutto (słownie: ……. złotych 00/100).

2.

Wykonawca udziela stałego opustu na zakup paliw w okresie obowiązywania umowy w wysokości:
1)

dla benzyny bezołowiowej (Pb 95) - ………… %;

2)

dla oleju napędowego (ON) - ………..%.
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3. Cena, jaką Zamawiający zapłaci za każdy zakup paliwa wynikać będzie z ilości faktycznie
zatankowanego paliwa oraz ceny paliwa obowiązującej w danym punkcie sprzedaży (na danej stacji)
w chwili dokonania zakupu, pomniejszonej o kwotę opustu wymienionego odpowiednio w ust. 2 pkt 1
lub 2.
4. Cena, jaką Zamawiający zapłaci za każdy zakup innych produktów i usług (oleje silnikowe, płyny
eksploatacyjne, , mycie i odkurzanie samochodów) wynikać będzie z liczby faktycznie zakupionych
produktów i usług oraz ceny obowiązującej w danym punkcie sprzedaży (na danej stacji) w chwili
dokonania zakupu, pomniejszonej o kwotę opustu wymienionego w ust. 2 pkt 1 dla benzyny
bezołowiowej.
5.

Wykonawca zrzeka się roszczeń finansowych wobec Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający
w okresie obowiązywania umowy dokona zakupu paliw za co najmniej 60 % wartości umowy, o której
mowa w ust. 1.

6.

Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty, które ponosi Wykonawca
w związku z realizacją przedmiotu umowy.

7.

Wykonawca będzie wystawiał faktury w miesięcznym okresie rozliczeniowym: od 1-go do ostatniego
dnia miesiąca wraz ze zbiorczym zestawieniem transakcji z danego okresu rozliczeniowego.

8. Zbiorcze zestawienie transakcji z danego okresu rozliczeniowego Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu w formie elektronicznej lub papierowej.
9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odrębnych faktur za pobrane paliwo w przypadku
odmiennych źródeł finansowania.

10. Zbiorcze zestawienie transakcji z danego okresu rozliczeniowego zawiera następujące informacje w
stosunku do każdej transakcji:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

datę i dokładny czas przeprowadzenia transakcji;
nr rejestracyjny pojazdu;
nr elektronicznej karty flotowej, na którą dokonano zakupu;
ilość i rodzaj paliwa oraz cena jednostkowa brutto i wartość brutto zakupu przed opustem;
wartość brutto zakupionego paliwa po opuście;
ilość i rodzaj zakupionych produktów i usług oraz cenę jednostkowa brutto i wartość brutto zakupu
przed opustem;
7) wartość brutto zakupionych produktów i usług po opuście;
8) nazwę i numer stacji paliw, na której dokonano transakcji;
9) stan licznika pojazdu przy tankowaniu;
11. Zbiorcze zestawienie transakcji z danego okresu rozliczeniowego może nie zawierać cen
jednostkowych przed opustem oraz numeru stacji, jeśli Wykonawca umieści na fakturze cenę przed
opustem i po opuście oraz poda miejsce transakcji (nazwa stacji, miejscowość i ulicę).
12. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT
w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, według
zbiorczych zestawień transakcji za dany okres rozliczeniowy, załączonych do wskazanej powyżej
faktury (faktur).

13. Fakturę VAT w formie elektronicznej należy przesłać z adresu poczty elektronicznej Wykonawcy:
…………………… na następujący adres poczty elektronicznej Zamawiającego:……………………….
lub doręczyć Zamawiającemu w formie papierowej na następujący adres: Ministerstwo Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.
14. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze
(fakturach).
15. Za niedotrzymanie terminu płatności faktury Wykonawca może naliczyć odsetki w ustawowej
wysokości.
16. Jako dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
17. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy.
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18. Niezależnie od postanowień § 4 ust. 1, jeżeli w kolejnym roku budżetowym, następującym po roku, w którym zawarto
umowę Zamawiający nie będzie dysponował — z przyczyn od niego niezależnych, a wynikających z decyzji
organów władzy publicznej - środkami przeznaczonymi na sfinansowanie wynagrodzenia, umowa ulega
rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie tę część
wynagrodzenia, jaka odpowiada zakresowi wykonania zadania do dnia rozwiązania umowy w trybie wskazanym w
zdaniu poprzedzającym.

§ 5.
Gwarancja i obowiązki Wykonawcy
1.

Wykonawca gwarantuje wysoką jakość sprzedawanych paliw, o których mowa w § 1 umowy,
spełniających wymagania określone w:
1)

rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. poz. 1680) oraz

2)

normach PN-EN 228:2013-04 i PN-EN 590:2013-12 lub normach równoważnych.

2.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów i świadectw jakościowych paliw
na każde żądanie Zamawiającego.

3.

Niezależnie od kar umownych, o których mowa w § 6, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego
za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa.

4.

W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez
Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne.

5. Wykonawca ma obowiązek przyjąć pisemną reklamację od Zamawiającego i zająć stanowisko wobec
reklamacji w ciągu 14 dni. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych
informacji, w szczególności uzyskania ich od Zamawiającego lub operatora stacji paliw, Wykonawca
rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji, z zastrzeżeniem że w takim
przypadku proces reklamacji nie będzie dłuższy niż 28 dni od przyjęcia pisemnej reklamacji. W
przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę. Zakończenie
postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej.
6.

Zamawiający ma możliwość pobrania próbek (w obecności pracownika Wykonawcy) i przekazania ich
do wybranego przez siebie akredytowanego laboratorium.

7.

Jeżeli Wykonawca nie dysponuje świadectwami jakości danej dostawy paliwa, w terminie 14 dni od
dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawca przeprowadzi badania próbek paliwa w laboratorium
posiadającym certyfikat akredytacji laboratorium badawczego wydany przez Polskie Centrum
Akredytacji – nadzorowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

8.

W razie stwierdzenia złej jakości paliwa, koszty przeprowadzonego badania pokrywa Wykonawca.
W przypadku gdy przeprowadzone badania nie potwierdzą złej jakości paliwa koszty badania ponosi
Zamawiający.
§ 6.
Kary umowne

1. W przypadku każdorazowego niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy,
stwierdzonego i zgłoszonego na piśmie przez Zamawiającego, w tym uzasadnionego zastrzeżenia, co
do jakości paliw potwierdzonego przez akredytowane laboratorium badawcze, Wykonawca
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąca złotych),
z wyjątkiem sytuacji w której w toku procesu reklamacyjnego została naprawiona szkoda wynikła z
powodu sprzedaży paliw, co do jakości których wniesiono zastrzeżenia potwierdzone przez
akredytowane laboratorium badawcze.
2.

Ust. 1 nie dotyczy sytuacji, gdy zamówienie nie może być realizowane z powodu:
1)

siły wyższej;

2)

awarii systemu obsługi Wykonawcy;

3)

przyjęcia paliwa na stację paliw Wykonawcy;
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4)

modernizacji stacji paliw Wykonawcy.

3. Strony uzgadniają, że przez siłę wyższą, o której mowa w ust. 2 pkt 1, rozumie się zdarzenie:
zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i którego skutkom nie można zapobiec, w szczególności:
1)

zdarzenia związane z działaniami sił przyrody, w tym powodzie, tornada, gradobicia, gwałtowne
opady, pożary, trzęsienia ziemi, epidemie;

2)

zdarzenia związane z niecodziennymi zachowaniami zbiorowości, w tym zamieszki, strajki,
zamachy terrorystyczne, napady rabunkowe, piractwo, działania zbrojne;

3)

zdarzenia związane z działaniami władzy państwowej, w tym zakazy importu i eksportu, blokady
granic i portów.

4.

W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z terminów realizacji zobowiązań określonych w § 2 ust.
3, 6, 7 lub 11 Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień
roboczy opóźnienia, w wysokości 200 zł (słownie: dwustu złotych).

5.

W przypadku pięciokrotnego naliczenia kary umownej na podstawie ust. 1 Zamawiający może
wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
z zastosowaniem sankcji przewidzianej w ust. 6.

6.

W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, wskazanych w ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1.

7.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych na zasadach ogólnych.
§ 7.
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem
nieważności, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), z wyjątkiem zmian
o których mowa w § 2 ust. 5 oraz § 3.
2.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w szczególności w następujących
okolicznościach:
1)

w przypadku zmiany: nazwy, adresu, statusu firmy, ;

2)

w przypadku zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot
umowy;

3)

w przypadku zmiany obowiązujących przepisów dotyczących wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych;

4)

w przypadku zmiany w funkcjonowaniu laboratoriów akredytowanych, o których mowa
§ 5 ust. 6-7.

3.

W przypadku zmian określonych w ust. 2 będą one odpowiadać zmianom stanu faktycznego lub
prawnego. W razie zmiany stanu faktycznego lub prawnego umowa zostanie zmieniona w taki sposób
żeby jej zapisy zostały dostosowane do nowego stanu faktycznego lub prawnego, jednocześnie
zmieniając treść umowy w możliwie najmniejszym stopniu.

4.

Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku uporczywego
nieprzestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków niniejszej umowy.

5.

Zamawiający może wypowiedzieć umowę w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy.

6.

Strony dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie. W przypadku, gdy
Strony nie dojdą do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

7.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy:
1)

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.):
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2)

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579,
z późn. zm.).

8.

Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

9.

Umowa jest zawarta na czas oznaczony, o którym mowa w § 1 ust. 2.

10. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 - kopia pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego;
2) Załącznik nr 2 - dokumenty upoważniające do reprezentowania Wykonawcy;
3) Załącznik nr 3 - wykaz
do tankowania paliw.

samochodów służbowych

Zamawiającego

uprawnionych

11. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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BA.ZZP.2610.13.2018.MC
Ministerstwo Gospodarki
Morskiej
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