Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.31.2019
ZAŁĄCZNIK NR 5
UMOWA
Umowa zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . 2019 r. . pomiędzy Miastem Gliwice ul. Zwycięstwa 21 44
– 100 Gliwice, NIP 6311006640, w imieniu którego i na rzecz działa Miejski Zarząd Usług
Komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice reprezentowany przez:
Tadeusza Mazur – Dyrektora
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
…
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986) została
zawarta umowa następującej treści:

I.

Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup oleju napędowego B7oraz benzyny bezołowiowej E5 w
systemie bezgotówkowym do pojazdów służbowych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
2. Wykaz pojazdów MZUK zawiera załącznik nr 1 do umowy. Zamawiający zastrzega, że liczba
pojazdów w czasie trwania umowy może ulec zmianie.
3. W czasie obowiązywania umowy Zamawiający przewiduje zakup paliwa w szacunkowej ilości:
1) olej napędowy B7 – 127 000 l,
2) benzyna bezołowiowa E5 – 40 000 l.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w pełni podanych ilości paliw,
a Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że sprzedawane Zamawiającemu paliwo płynne objęte przedmiotem
umowy spełnia wymagania określone w normach:
1) dla oleju napędowego B7 – PN-EN 590,
2) dla benzyny bezołowiowej E5 – PN-EN 228,
z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 1680 ze zm.).
2. Wykonawca oświadcza, że posiada stacje paliw spełniające wymogi określone w rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu
ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 1853).

II.

Realizacja przedmiotu umowy
§3

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. lub do
wyczerpania kwoty określonej w § 6 ust. 2 zd. ostatnie.
2. Zamawiający tankuje pojazdy służbowe na stacjach paliw Wykonawcy czynnych 24h na dobę od
poniedziałku do niedzieli i w święta na terenie całego kraju. W większości przypadków
Zamawiający będzie tankował pojazdy na stacjach zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice.
3. W ramach niniejszej umowy Zamawiający ma również możliwość tankowania paliwa do kanistrów.
4. Zakup paliw realizowany jest w formie bezgotówkowej za pomocą kart paliwowych.
5. Wykonawca, za pomocą kart paliwowych, prowadzi ewidencję pobranego paliwa dla
poszczególnych pojazdów z podaniem daty i miejsca tankowania, ilości i wartości pobranego
paliwa, numeru rejestracyjnego pojazdu, stanu licznika pojazdu (stan licznika podaje kierowca
przy tankowaniu).
6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu, całodobowo przez siedem dni
w tygodniu, dostęp do ewidencji, o której mowa w ust. 5 za pomocą indywidualnego konta on-line

znajdującego się na stronie internetowej Wykonawcy. Identyfikator i hasło Zamawiający uzyska
od Wykonawcy w dniu podpisania niniejszej umowy.
§4
1. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy 52 karty paliwowe przypisane do poszczególnych pojazdów
Zamawiającego (1 szt. dla każdego pojazdu) oraz 6 kart paliwowych wystawionych na okaziciela.
2. Zamawiający otrzyma karty paliwowe w dniu podpisania niniejszej umowy albo niezwłocznie po jej
podpisaniu jednak nie później niż 14 dnia kalendarzowego od dnia doręczenia Wykonawcy
wypełnionych wniosków o wydanie kart paliwowych przez Zamawiającego.
3. Za wydanie kart paliwowych dla każdego pojazdu służbowego oraz kart na okaziciela Wykonawca
nie pobiera opłaty.
4. Zamawiający jest zobowiązany każdorazowo zgłosić pisemnie Wykonawcy zaginięcie,
zniszczenie lub kradzież karty paliwowej.
5. Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy informację o zaginięciu, zniszczeniu lub kradzieży karty
paliwowej:
1) na adres mailowy: …………………………………….
2) lub na numer faksu: ……………………………………..
W zgłoszeniu Zamawiający poda numer karty, rodzaj karty, numer rejestracyjny pojazdu
w przypadku karty paliwowej dla pojazdu.
6. Wykonawca po otrzymaniu zgłoszenia zablokuje kartę bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż
w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zawiadomienia. Wykonawca przejmuje
odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane za pomocą zgłoszonej karty od
momentu zablokowania karty. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec
Zamawiającego.
7. W przypadku zwiększenia liczby posiadanych pojazdów lub wymiany pojazdów lub konieczności
zwiększenia liczby kart na okaziciela, albo utraty karty przez Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest do bezpłatnego wystawienia dodatkowych lub zamiennych kart.
8. Koszty związane z obsługą kart paliwowych w okresie trwania umowy ponosi Wykonawca.

III.

Przedstawiciele Stron
§5

1. Strony ustanawiają swoich przedstawicieli:
1) ze strony Zamawiającego:
- do bieżących kontaktów z Wykonawcą, koordynacji, realizacji i egzekwowania zapisów
niniejszej umowy Zamawiający upoważnia kierownika działu transportowego Panią
Małgorzatę Rostkowską, tel. 32 335 04 14, e-mail: mrostkowska@mzuk.pl
2) ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy jest:
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Strony mogą zmienić wyznaczonych przedstawicieli w każdym czasie trwania umowy informując
pisemnie o powyższym drugą Stronę bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

IV.

Wynagrodzenie Wykonawcy
§6

1. Wykonawcy przysługuje zapłata za paliwo sprzedane w okresie rozliczeniowym.
2. Cenę paliwa brutto ustala Wykonawca w zależności od sytuacji rynkowej na rynku hurtowym paliw
płynnych, nie wyższą jednak niż w wysokości obowiązującej na stacji paliw Wykonawcy w dniu
tankowania pomniejszonej o . . . . . . zł (słownie złotych: . . . . .) za litr paliwa, z zastrzeżeniem,
że ogólna wartość sprzedaży w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć kwoty . . . . .
. . . . . . . . . . zł (słownie złotych: . . . . . . .) brutto.
3. Zamawiający wprowadza dwa okresy rozliczeniowe za zakupione paliwa w skali miesiąca:
1) I okres rozliczeniowy – od 1 do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego,
2) II okres rozliczeniowy – od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.
4. Wykonawca za dany okres rozliczeniowy, w oparciu o karty paliwowe, wystawi fakturę zbiorczą,
najpóźniej trzy dni po zakończeniu każdego z okresów rozliczeniowych.
5. Płatność faktur będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem z rachunku bankowego na
rachunek
Wykonawcy
w
banku
…………………….nr
rach.
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………………………………………………. w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego
prawidłowo wystawionych faktur.
Wykonawca oświadcza, że nr rachunku bankowego określony w ust. 5 niniejszego paragrafu jest
rachunkiem firmowym z wydzielonym rachunkiem VAT/jest rachunkiem prywatnym* niepotrzebne
skreślić.
Zamawiający może dokonać zapłaty należności przelewem w formie metody podzielonej
płatności, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. W przypadku realizacji przez
Zamawiającego, płatności, o której mowa w ust. 6 Zamawiający przekaże wartość netto
zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku
………… nr rach…………………………………………….w terminie określonym w ust. 5, zaś
wartość podatku VAT zobowiązania wskazaną na fakturze na osobny rachunek VAT Wykonawcy.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 17.
W przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia Wykonawcy, każda ze stron w celu dokonania zmiany
wynagrodzenia może wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony umowy.
Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 10 należy
dołączyć listę pracowników zaangażowanych w realizację umowy oraz oświadczenie o braku
zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie
wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne.
Lista, o której mowa w ust. 11 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby zaangażowanej
w realizację umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac przy realizacji
zamówienia, rodzaj zawartej umowy, wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz
wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne.
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji
zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 12, również na wniosek
Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.
Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 10 będzie
uznana za zaakceptowaną przez drugą stronę jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedłożenia jej
żądania takiej zmiany druga strona nie przekaże pisemnych zastrzeżeń.
Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 14 pisemne zastrzeżenia do zasadności propozycji
zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w ust. 10 nie
wpłyną na koszt wykonania zamówienia Wykonawcy, zostaną przedstawione nierzetelne dane lub
żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe.
Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 10
zostanie dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej,
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, nie wcześniej jednak niż od daty,
w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w związku ze zmianą stawki VAT, o której mowa w ust. 9, a
także zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 10 wymaga formy aneksu.
W przypadku zwiększenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 9 i 10
Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT
w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury korygujące VAT do wysokości różnicy
wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych składników wynagrodzenia
Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego wynagrodzenie Wykonawcy.
W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi fakturę stosując
obowiązującą stawkę podatku VAT w dniu powstania obowiązku podatkowego stosownie
obniżając wynagrodzenie brutto.
Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian
w budżecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty nie
wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ.
W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd, co do rzeczywistego stanu przedstawionego
we wniosku, o którym mowa w ust. 10, aneks zwiększający wynagrodzenie na podstawie
błędnych danych traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone
przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez
Zamawiającego na rzecz Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą
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V.

zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego w terminie 14 dni od daty
wezwania Wykonawcy do zwrotu nienależnego świadczenia.
Zasady, o których mowa w ust. 10-18 będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian
organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub wysokość zobowiązania Wykonawcy w
zakresie podatku od towarów i usług, za wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie
wynagrodzenia brutto.
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w przypadku niedokonania w okresie
obowiązywania umowy zakupu przez Zamawiającego paliw płynnych w pełnej kwocie określonej
w ust. 2.
W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych
(np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje
się, że prawidłowo podano termin określony w umowie.
Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy, ani
na rozporządzanie nimi w jakikolwiek inny sposób, ani też na zastaw.
Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu
umowy

§7
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w poniższych przypadkach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez ponoszenia skutków prawnych
w przypadku:
1) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy – w terminie 20 dni od daty powzięcia
wiadomości o tym fakcie;
2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy – w terminie 20 dni od daty powzięcia wiadomości
o tym fakcie;
3) gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie w całości lub części wykonywania
dostaw, bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia
wykonywania dostaw, w terminie 5 dni od upływu wyznaczonego terminu;
4) gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację umowy, i przerwa trwa dłużej niż 2 dni
– po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania dostaw, w terminie 1 dnia od upływu
wyznaczonego terminu;
5) gdy Wykonawca wykonuje dostawy nienależycie, niezgodnie z powszechnie przyjętymi
zasadami w terminie 10 dni od zaistnienia takiej okoliczności;
6) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, że wykonanie umowy nie leży już 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 przedmiotu umowy. Postanowienia o karach umownych nie mają w tym przypadku
zastosowania..
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z
obowiązku zapłaty faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 15 dniowego terminu zapłaty
należności.
3. Z prawa odstąpienia od umowy w przypadkach innych niż określone w ust. 1-2 Strony mogą
skorzystać w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące przyczyną
odstąpienia.
4. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia
i wskazaniem terminu odstąpienia.
§8
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez odszkodowania dla
Wykonawcy w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób nienależyty, sprzeczny
z postanowieniami umowy oraz w sposób niezgodny z przepisami prawa, a w szczególności w
przypadku co najmniej trzykrotnego naliczania kar umownych w okresie trwania umowy i
braku reakcji w przystąpieniu przez Wykonawcę do usuwania uchybień;
2) narażenia Zamawiającego na szkody lub wystąpienia kolejnej szkody.
2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, Strony dokonają rozliczenia umowy
w terminie 30 dni od dnia jej rozwiązania.

3. W przypadku braku środków finansowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania
umowy za dwu miesięcznym okresem wypowiedzenia, o czym pisemnie poinformuje Wykonawcę,
na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
§9
1. Z tytułu odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w trybie §7 ust.1 i §8 ust.1 Wykonawca zapłaci
karę umowną, w wysokości 10% maksymalnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 2.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w tym
uzasadnionego zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżenia na piśmie co do jakości paliw,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia z faktury
za ostatni okres rozliczeniowy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdorazową,
wynikającą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niemożność zakupu paliwa wskazanego
w umowie.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z jego faktur na podstawie noty
obciążającej.
5. Strony uzgodniły, że w przypadku obowiązku uiszczenia kar umownych, kary z tytułu braku
dostaw sumują się z karą za odstąpienie.
6. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
poniesionej szkody.
Postanowienia końcowe
§10
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna
z ustawą Prawo zamówień publicznych.
2. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści
oferty, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności wymienionej poniżej,
z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
a) Zamawiający dopuszcza zmianę osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę
na podstawie pisemnego powiadomienia Stron bez konieczności aneksowania umowy;
b) zmiany nazwy lub siedziby firmy Zamawiającego/Wykonawcy;
c) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania dostawy;
d) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania dostawy;
e) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wstrzymania dostaw ze względu na ustawową
działalność osób trzecich;
f) zmiany będące następstwem klęski żywiołowej, siły wyższej – rozumianej jako wystąpienie
zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia,
którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które
uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości lub w części. W razie
wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu
ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonaniu swoich zobowiązań umownych,
powstałych na skutek działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu
umowy w terminie;
g) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług;
h) w przypadku wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.
2018 r. poz. 2177);
i) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, w sytuacji,
jeżeli Wykonawca udowodni wpływ tych zmian na koszty wykonywania zamówienia.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo
zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności – aneks do umowy.
4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest
nieważna.
§11
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień
publicznych, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikającej z umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4. Integralną część umowy stanowią:
a) Załącznik nr 1 do umowy – wykaz samochodów Zamawiającego;
b) Oferta wykonawcy;
c) SIWZ.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

