Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Materiały Przetargowe - ZKM/ZC/45/18
Załącznik nr 3
PROJEKT UMOWY

Umowa nr ZKM/ZC/45/18
zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego
w trybie przetargu nieograniczonego nr ZKM/ZC/45/18
w dniu ________2018 r. w Gdyni pomiędzy:
Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy alei Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP
5862312326,
w imieniu której działa:
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ZKM), jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni, ul.
Zakręt do Oksywia 10, 81-244 Gdynia, reprezentowany (na podstawie udzielonego przez
Prezydenta Miasta Gdyni pełnomocnictwa nr 5345/16/VII/S z dnia 22.11.2016r.) przez:
Olgierda Wyszomirskiego – dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM lub ZKM,

a
_________________________________________
reprezentowanym przez:
_________________________________________
zwanym dalej WYKONAWCĄ,
oraz łącznie STRONAMI,
o następującej treści:

§1
1.1 Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez WYKONAWCĘ na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO:
- oleju napędowego w ilości szacunkowej – ok. 12 000 (słownie: dwunastu tysięcy) litrów oraz
- benzyny bezołowiowej Pb 95 - do pojazdów ZAMAWIAJĄCEGO (samochodów osobowych
i dostawczych) w ilości szacunkowej – ok. 18 000 (słownie: osiemnastu tysięcy) litrów
– zwanych w dalszej treści umowy: paliwem , paliwem samochodowym .
1.2 ZAMAWIAJĄCY określił szacunkowo wielkość przedmiotu umowy (ilości wskazane w pkt.1.1).
Wielkość przedmiotu umowy może ulec zmniejszeniu– w stosunku do wielkości wskazanej w pkt. 1.1,
w zależności od:
a) wyczerpania maksymalnej kwoty wynagrodzenia WYKONAWCY wskazanej w §2 pkt.2.1
niniejszej umowy,
b) bieżącego zapotrzebowania ZAMAWIAJĄCEGO na paliwo.
W przypadku określonym w lit.b) kwota wskazana w §2 pkt. 2.1 umowy ulegnie proporcjonalnemu
zmniejszeniu. WYKONAWCY nie przysługują wobec ZAMAWIAJĄCEGO żadne roszczenia
z tytułu zmniejszenia wielkości przedmiotu umowy.
1.3 Szczegółowe zestawienie: numerów rejestracyjnych pojazdów ZAMAWIAJĄCEGO – stanowi
załącznik numer 1 do niniejszej umowy. W przypadku sprzedaży przez WYKONAWCĘ oleju
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napędowego lub benzyny bezołowiowej Pb 95 do pojazdów o innych (od wymienionych w załączniku
numer 1 do umowy) numerach rejestracyjnych – ZAMAWIAJĄCY nie dokona zapłaty za sprzedane
przez WYKONAWCĘ: olej napędowy lub benzynę Pb 95. Wszelkie zmiany załącznika numer 1
do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dodatkowo
WYKONAWCA zastrzega sobie możliwość zatrzymania karty na stacji paliw w przypadku
rozbieżności pomiędzy numerem rejestracyjnym na karcie paliwowej i numerem rejestracyjnym
tankowanego pojazdu. W takim przypadku nie będzie możliwe dokonywanie, na podstawie
zatrzymanej karty, bezgotówkowych transakcji za zakupione paliwo.
1.4 WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU 9 (słownie: dziewięć) sztuk kart imiennych
upoważniających ZAMAWIAJĄCEGO do dokonywania bezgotówkowych transakcji u operatorów
prowadzących stacje paliw oznaczonych emblematem ……., z którymi WYKONAWCA podpisał
stosowne umowy ( zwanych dalej kartami) z miesięcznym limitem tankowania:
 po 900 (słownie: dziewięćset) litrów oleju napędowego – 1 (słownie: jedna) karta,
 po 500 (słownie: pięćset) litrów oleju napędowego – 2 (słownie: dwie) karty,
 po 450 (słownie: czterysta pięćdziesiąt) litrów benzyny bezołowiowej Pb 95-6 (słownie: sześć)
kart ,
z zastrzeżeniem, że powyższe transakcje dotyczyć będą wyłącznie przedmiotu umowy określonego
w pkt.1.1.
1.5 WYKONAWCA dostarczy karty, o których mowa w pkt.1.4, odpłatnie – w wysokości …..
(słownie: …………złotych) brutto za 1 (słownie: jedną) sztukę.
1.6 Karty umożliwiające bezgotówkowy zakup paliwa samochodowego wystawione zostaną na numer
rejestracyjny samochodu ZAMAWIAJĄCEGO lub nazwisko pracownika ZAMAWIAJĄCEGO (dane
wskazane w załączniku numer 1 do niniejszej umowy).
1.7 Karty, o których mowa w pkt. 1.4 - 1.6 zostaną wydane ZAMAWIAJĄCEMU w terminie
do 10 (słownie: dziesięciu) dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia ................................. .
1.8 Każda z kart otrzyma poufny numer PIN.
1.9 W przypadku utraty lub zniszczenia karty z winy ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA
dostarczy nowy egzemplarz karty, odpłatnie – w wysokości …..(słownie: …………złotych)
za 1 (słownie: jedną) sztukę.
1.10 WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO pełną odpowiedzialność za przedmiot
umowy, którego wykonanie powierzył podwykonawcy/podwykonawcom oraz za wszelkie działania
i zaniechania podwykonawcy/podwykonawców jak za swoje własne.

w przypadku, gdy Wykonawca nie przewiduje podwykonawstwa w ramach niniejszej umowy:
pkt.1.10 otrzyma brzmienie: Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy
samodzielnie, bez udziału podwykonawcy/podwykonawców.

§2
2.1 Maksymalna kwota wynagrodzenia należnego WYKONAWCY od ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu
realizacji przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty …………………….. zł (słownie:
……………………….. złotych) brutto .
2.2 Wysokość upustu udzielonego przez WYKONAWCĘ, którego sprzedaż paliwa stanowi przedmiot
umowy, Strony ustalają w wysokości ....................... % (słownie: .................................procent )
od ceny brutto jednego litra paliwa obowiązującej na stacji tankowania (dystrybucji paliw), na której
dokonano bezgotówkowej transakcji, w dniu zakupu paliwa przez ZAMAWIAJĄCEGO.
2.3 Maksymalna kwota wynagrodzenia WYKONAWCY wskazana w §2 pkt.2.1 oraz wysokość
upustu określona w pkt.2.2 zostały określone na podstawie oferty złożonej przez WYKONAWCĘ.
2.4 Strony ustalają, że w okresie obowiązywania umowy:
a/ wysokość maksymalnego wynagrodzenia należnego WYKONAWCY od ZAMAWIAJĄCEGO
z tytułu realizacji przedmiotu umowy wskazana w pkt. 2.1 może ulec zmianie wskutek urzędowej
zmiany stawki podatku VAT na dostawy stanowiące przedmiot niniejszej umowy (w takim przypadku
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nowa stawka podatku VAT obowiązywać będzie od daty wejścia w życie przepisów zmieniających jej
wysokość), z zastrzeżeniem wskazanym w §1 pkt.1.2 umowy,
b/ wysokość upustu określona w pkt.2.2 nie może ulec zmianie na niekorzyść ZAMAWIAJĄCEGO
przez cały okres obowiązywania umowy,
c/ ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany
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. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.)
i/lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli WYKONAWCA wykaże wpływ
takich zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy przez WYKONAWCĘ.
w przypadku, gdy Wykonawca wskaże, iż ewentualne zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę i/lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - nie będą miały wpływu
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę ( na podstawie danych zawartych przez
Wykonawcę w Formularzu oferty) - pkt.2.4 lit.c/ nie zostanie wprowadzony do treści umowy.
§3
3.1 Sprzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 następować będzie na stacji/ach
tankowania WYKONAWCY zlokalizowanej/ych w ..................... , ul. ........................... czynnej
/czynnych w dniach …………godzinach……………….. .
3.2 Sprzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 następować będzie według cen
obowiązujących na stacji/ach tankowania WYKONAWCY wskazanej/ych w pkt. 3.1 w dniu zakupu
paliwa przez ZAMAWIAJĄCEGO z uwzględnieniem upustu wskazanego w §2 pkt. 2.2 umowy.
3.3 Płatności należności z tytułu realizacji niniejszej umowy, odbywać się będą przelewem
na rachunek bankowy WYKONAWCY wskazany na fakturze.
3.4 Na fakturze po stronie ZAMAWIAJĄCEGO musi się znaleźć
NABYWCA: GMINA MIASTA GDYNI
al. Marszalka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
NIP 5862312326
ODBIORCA: Zarząd Komunikacji Miejskiej
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
3.5 Płatności dokonywane będą na podstawie faktur zbiorczych wystawianych przez WYKONAWCĘ
za następujące okresy rozliczeniowe: od 1-go do 15-go dnia każdego miesiąca oraz od 16-go
do ostatniego dnia każdego miesiąca. Podstawę wystawienia faktury zbiorczej – każdorazowo
stanowić będzie wydruk wszystkich transakcji za dany okres rozliczeniowy.
3.6 ZAMAWIAJĄCY będzie dokonywać płatności- w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni
od daty wystawienia faktury, pod warunkiem otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO nie później niż
7 (słownie: siedem) dni przez upływem terminu jej płatności - faktury zbiorczej zgodnej z wydrukiem
wszystkich transakcji za dany okres rozliczeniowy stanowiącym podstawę jej wystawienia. Faktura
zbiorcza każdorazowo musi zawierać: kwotę, ilość i rodzaj zakupionego paliwa w rozbiciu na każdy
pojazd ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku zwłoki w dostarczeniu faktury zbiorczej
ZAMAWIAJĄCEMU przekraczającej 14 (słownie: czternaście) dni, termin płatności ulega
wydłużeniu o ilość dni przekraczającą czternastodniową zwłokę w dostarczeniu faktury zbiorczej .
3.7 Niedokonanie zapłaty w terminie skutkuje naliczaniem przez WYKONAWCĘ odsetek
ustawowych od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia oraz wezwaniem ZAMAWIAJĄCEGO
do niezwłocznego uregulowania należności. Ponadto WYKONAWCA po bezskutecznym upływie
dodatkowego terminu do zapłaty określonego w wezwaniu do zapłaty, może dokonać zablokowania
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wszystkich kart paliwowych wydanych ZAMAWIAJĄCEMU. Do chwili uregulowania zaległej
należności zablokowane karty flotowe znajdować się będą na liście kart zablokowanych
i dokonywanie transakcji bezgotówkowych przy ich użyciu nie będzie możliwe. Decyzję
o odblokowaniu kart flotowych podejmuje WYKONAWCA. Odblokowanie kart flotowych może
nastąpić nie wcześniej niż w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od dnia otrzymania
przez WYKONAWCĘ potwierdzenia zapłaty zaległych należności..
§4
4.1 W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie WYKONAWCY WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 2% (słownie: dwa procent)
maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto WYKONAWCY wskazanej w §2 pkt.2.1 niniejszej
umowy.
4.2 W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO
- ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną w wysokości 2% (słownie: dwa procent)
maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto WYKONAWCY wskazanej w §2 pkt.2.1 niniejszej
umowy.
4.3 Strony zastrzegą sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego
wartość zastrzeżonych kar umownych .
§5
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …….roku do dnia …………roku lub
do wyczerpania przez ZAMAWIAJĄCEGO maksymalnej kwoty wynagrodzenia WYKONAWCY
wskazanej w §2 pkt.2.1 niniejszej umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej .
§6
Do kontaktów i przekazywania wzajemnych uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy strony
wyznaczają następujące osoby:
a/ ze strony ZAMAWIAJĄCEGO:
imię i nazwisko / imiona lub nazwiska /
stanowisko służbowe /stanowiska służbowe/
dni pracy
godziny pracy
numer faksu /numery faksu/
numer telefonu /numery telefonów/
b/ ze strony WYKONAWCY
imię i nazwisko / imiona lub nazwiska /
stanowisko służbowe /stanowiska służbowe/
dni pracy
godziny pracy
numer faksu /numery faksu/
numer telefonu /numery telefonów/
§7
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżało
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku WYKONAWCA może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§8
Strony oświadczają, iż następujące adresy Stron są adresami do korespondencji:
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a) ZAMAWIAJĄCY :
ul. Zakręt do Oksywia 10, 81-244 Gdynia;
b) WYKONAWCA:
.........................
O każdej zmianie adresu do korespondencji każda ze stron niezwłocznie zawiadomi na piśmie listem
poleconym drugą stronę. Do czasu zawiadomienia o zmianie adresu do korespondencji wszelka
korespondencja kierowana na adresy wskazane w lit.a) i lit.b) jest uznawana za skutecznie doręczoną.
§9
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§10
Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności - formy pisemnej
w postaci obustronnie podpisanego aneksu.
§11
Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu
sądom powszechnym właściwym ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO.
§12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
§13
Integralną część umowy stanowią:
1/ załącznik numer 1 - zestawienie: numerów rejestracyjnych pojazdów ZAMAWIAJĄCEGO wraz
z danymi (imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe) pracowników ZAMAWIAJĄCEGO
upoważnionych do zakupu paliw stanowiących przedmiot niniejszej umowy,
2/ załącznik nr 2 - Materiały Przetargowe – znak ZKM/ZC/45/18
3/ oferta złożona przez WYKONAWCĘ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego - znak ZKM/ZC/45/18.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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