
 

Nr sprawy : ZP/ZOE/01/2020.                                                                                             Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

UMOWA /projekt/ 

Zawarta w dniu ……………..2020r. w Ostródzie na podstawie rozstrzygniętego przetargu 

nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 EURO  do progów unijnych, nr sprawy : 

ZP/ZOE/01/2020 r. pomiędzy: 

Żeglugą Ostródzko-Elbląską Sp. z o.o.  w Ostródzie ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda; KRS 

0000375998 Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 

10.258.400 zł, NIP 741-211-18-24, REGON280582249, zwaną dalej w treści umowy  

„Zamawiającym,”  lub „stroną”,  reprezentowanym przez 

……………………….. – Prezes Zarządu 

a: 

……………………………………………………… 

 NIP………………, REGON ………………, wpisanym do rejestru przedsiębiorców 

KRS ………………………………………….pod numerem ………………., reprezentowanym przez: 

1. ………………………………..    

2. ……………………………… 

zwanym w treści umowy Wykonawcą lub „stroną”,   

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Umowa została zawarta z Wykonawcą na podstawie wygranego przetargu nieograniczonego 

na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z ofertą 

przetargową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
2. Przedmiotem umowy  jest dostawa paliwa żeglugowego do silników statków Żeglugi  

Ostródzko-Elbląskiej Sp. z.o.o w Ostródzie w ilości : 
- olej napędowy - 45m

3 
3. Ustalona ilość jest szacunkowa i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu stosownie do 

rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, przy czym zmiany te nie spowodują  przekroczenia  

łącznej wartości umowy. 
4. Wykonawca oferuje do sprzedaży na rzecz Zamawiającego olej napędowy pochodzący  

z …............................................ jakościowo zgodny z parametrami przedstawionymi w ofercie 

złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia paliwa zgodnie z : 
a) wymaganiami jakościowymi według Polskiej Normy PN-EN 590,  
b) wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r.  

w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U z 2015r.poz. 1680 z późn. zm.).         
 

 

 



§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione ilości oleju napędowego w terminie   

nie dłuższym niż ……………h od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego. 
2. Dostawy będą wykonywane partiami, których wielkość będzie określana przez 

Zamawiającego w zamówieniach odpowiednio do aktualnych jego potrzeb.   
3. Na dostarczony olej napędowy Wykonawca będzie każdorazowo dostarczał Zamawiającemu 

świadectwo jakości producenta. 
4. W przypadku innego źródła pochodzenia oleju napędowego, Wykonawca zobowiązany jest 

przed każdorazową dostawą przedstawić certyfikaty jakościowe oferowanego oleju 

napędowego i uzyskać na dostawę zgodę Zamawiającego w formie pisemnej. 
 

§ 3 

 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada środki transportu wodnego oraz wykonuje zarejestrowaną 

działalność gospodarczą w zakresie transportu wodnego śródlądowego. 
2. Zamawiający oświadcza, że zakupiony olej napędowy przeznaczy wyłącznie i w całości do 

napędu silników okrętowych własnych jednostek pływających bez prawa dalszej odsprzedaży. 
3. Zamawiający uzgadnia z Wykonawcą  ilość i termin  dostawy  paliwa , przy każdej dostawie 

przez Zamawiającego jest podpisywany dokument przyjęcia paliwa pod względem 

ilościowym. 
§ 4 

Cena i warunki płatności 

 

1. Strony ustalają cenę 1 litra na dostarczony olej napędowy w wysokości: 
…….........… zł/ litr netto;   

..........…........…… zł/litr brutto.                                                                                                                                           
Łączna wartość umowy wynosi :.................................. zł netto 

(słownie: ......................................................................), .................................... zł brutto                                                                          

(słownie: ........................................................................),(zgodnie z ofertą). 
2. W cenie, o której mowa w ust. 1 uwzględniono wszelkie koszty Wykonawcy, związane  

z dostawą oleju bezpośrednio do statków żeglugi w Ostródzie i  Elblągu. Miejscem dostawy 

będzie : 
a) baza Żeglugi w Ostródzie przy ul. Mickiewicza 23; 

b) przystań Żeglugi w Elblągu przy ul. Wodnej 1b. 

3. Faktury będą wystawiane w dniu następnym po dostawie na podstawie dokumentów przyjęcia 

dostawy z  doliczeniem podatku VAT według zasad i stawek obowiązujących w dniu 

otrzymania dostawy oleju napędowego. 
4. Zamawiający  upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT  bez podpisu osoby 

uprawnionej do otrzymania faktury. 
5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia faktur za paliwo dostarczone wg złożonych 

zamówień w terminie do .....…… dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego, zgodnie  

z ofertą złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Termin zapłaty stanowi dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
6. Brak zapłaty w terminie nie skutkuje przerwaniem realizacji dostawy, chyba że opóźnienie 

Zamawiającego w zapłacie za realizowaną dostawę przekroczy 60 dni. W przypadku 

nieterminowej płatności należności, Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki 

ustawowe za każdy dzień zwłoki.    
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne, chemiczne i prawne dostarczonego 

towaru oraz skutki, jakie wadliwy towar może spowodować u Zamawiającego i jego 

odbiorców w pełnej wysokości zaistniałej szkody. 
 

 



§ 5 

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie w całości lub w części zobowiązań 

wynikających z umowy, jeśli niewykonanie nastąpiło na skutek siły wyższej. Za siłę wyższą, 

w rozumieniu umowy, uważa się klęski żywiołowe, katastrofy, decyzje i akty normatywne 

pochodzące od organów władzy lub administracji publicznej wydane zgodnie  

z kompetencjami tych organów, wojny, mobilizacje, blokady, embargo, zamknięcie granic, 

strajki pracowników uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części. 
2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stanowią podstawy do zwolnienia Zamawiającego  

z obowiązku zapłaty za paliwo dostarczone do czasu wystąpienia okoliczności wymienionych 

w ust. 1. 
 

§ 6 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony z mocą obowiązywania od dnia ………. 2020r.  

do dnia………….2021 r. 
2. W przypadku wcześniejszego wykorzystania ilości towaru określonego w załączniku nr 1 do 

umowy lub zrealizowania umowy pod względem wartościowym, umowa wygasa przed 

upływem terminu wykonania umowy.   
3. Zamawiający może przedłużyć czas trwania umowy w przypadku, gdy nie zostanie 

zakończona procedura kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przed 

upływem zakończenia  umowy zawartej w ramach niniejszego postępowania, oraz pod 

warunkiem, że łączna kwota umowy nie zostanie przekroczona . Okres przedłużenia może 

mieć miejsce wyłącznie do czasu zakończenia kolejnego przetargu na przedmiotową dostawę. 
 

§ 7 

Kary umowne i odsetki 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne : 
a) w przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 2 ust. 1 - w wysokości 0,3% 

wartości brutto  niewykonanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia, 
b) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w § 10 ust. 

2 w wysokości 9,99% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy  

z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 9,99% wartości brutto 

niezrealizowanej części umowy. Takiej samej wysokości karę umowną zapłaci Wykonawca 

Zamawiającemu w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę . Kara ta nie łączy się z karami wyżej wymienionymi. 
3. Jeśli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, druga strona może żądać na 

zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną. 
4. Strony ustalają, że w przypadku naliczenia kar umownych określonych w niniejszym 

paragrafie Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich zapłacenia a w przypadku braku reakcji 

ze strony Wykonawcy zostaną one potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na 

podstawie umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
 

§ 8 

Zmiana umowy 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z  okoliczności 

zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem  art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Pzp 

podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą 

postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 
3. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza 



zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z  art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Pzp obowiązany 

jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia. 
4. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe lub trwałe w trakcie jej obowiązywania,  

w przypadku: 
a) gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, jak 

klęski żywiołowe, strajki, zamieszki, konflikty zbrojne, które uniemożliwiają zrealizowanie 

przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie. 

b) nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnianie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi 

trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron rażącą stratą, a czego strony nie mogły 

przewidzieć przy zawarciu umowy – w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków takiej 

jak znaczny wzrost cen surowców, nośników energii itp. 

c) obniżenia ceny przedmiotu zamówienia - w przypadku promocji, ogólnej obniżki cen na dany 

asortyment itp. 

d) dopuszcza się wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji nie wykorzystania jej wartości lub 

ilości, 

e) zmiany przepisów prawnych obowiązujących w trakcie obowiązywania umowy, w tym też 

dotyczących stawek podatku od towarów i usług - uprawniające Strony do zmiany wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

f) zmiany 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  

(Dz. U. z  2019 r. poz. 1564) – uprawniające Strony do zmiany wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcy, 

g) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – uprawniające Strony 

do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

5. Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności w formie aneksu, podpisanego przez obie strony, a wprowadzenie zmian 

określonych w ust. 4 wymaga uzasadnienia konieczności zmiany i porozumienia stron w tym 

zakresie. 

6. Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień umowy, z mocy prawa 

lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego 

lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia umowy 

zachowują pełną moc i skuteczność. 
7. Postanowienia umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 6 zostaną zastąpione, na 

mocy umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które 

wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści 

gospodarcze dla każdej ze Stron. 
§ 9 

Umowy o podwykonawstwo 

(jeżeli Wykonawca wykonuje zobowiązanie z udziałem Podwykonawcy) 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części przedmiotu 

zamówienia Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich 

wykonania. 
2. Wykonawca będzie wykonywał następujące prace z pomocą podwykonawców: 
a) (rodzaj prac) ................... nie dotyczy................................................................... 

(podwykonawca) ...........nie dotyczy.............................................................................. 

b) ..........................................nie dotyczy............................................................................. 

3. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności i przedstawiona Zamawiającemu do zaakceptowania przed 



rozpoczęciem jej wykonania. Termin zapłaty Podwykonawcy powinien być określony  

w okresach miesięcznych i powinien być ustalony wcześniej niż termin zapłaty Wykonawcy. 

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części przedmiotu zamówienia 

Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych  

w umowie z Podwykonawcą. 

5. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości 

lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem 

zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego i udokumentuje zasadność 

takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi 

wykonanie i odbiór fakturowanych prac, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę 

będącą przedmiotem jego żądania. 

6. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty, o której mowa w ust. 5, z kolejnej 

płatności przysługującej Wykonawcy. 

7. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

8. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest udokumentowanie Zamawiającemu 

uiszczenia wynagrodzenia Podwykonawcy. 

 

 
 

§ 10 

Odstąpienie od umowy 

 

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, 

zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy- Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z zachowaniem prawa do kar 

umownych, w przypadku gdy: 
a) Wykonawca mimo pisemnego wezwania nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową 

lub też w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne; 
b) Zostanie zajęty w postępowaniu egzekucyjnym ruchomość, nieruchomość, wierzytelność lub 

rachunek bankowy Wykonawcy; 
c) Dwukrotnego niezrealizowania dostawy w terminie określonym w §2 ust. 1 niniejszej umowy; 
d) Dwukrotnego dostarczenia ilości niezgodnej ze złożonym zamówieniem. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia. 

4. Zamawiający w przypadku zaistnienia okoliczności, uprawniających do odstąpienia od 

umowy, może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

5. W wypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie wywołuje 

skutek ex nunc. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks 

Cywilny i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne 

mające zastosowanie przy realizacji umowy. 
2. Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

powszechny  właściwy dla siedziby Zamawiającego. 



3. Wykonawca zobowiązuje się, ze bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności: 

a) nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy, 

b) nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych  

z realizacją niniejszej umowy na drodze sądowej lub pozasądowej za wyjątkiem 

pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata, 

c) nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych  

z realizacją niniejszej umowy. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

                                                                             

§ 12 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
2. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 

3. Oferta przetargowa – załącznik nr 1 do umowy 

 

WYKONAWCA                        ZAMAWIAJĄCY 

 


