PROJEKT UMOWY

poprawiony Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA NR EP/221/……./2020
na dostawę paliw płynnych oraz innych produktów do eksploatacji pojazdów w stacji
dystrybucyjnej do pojazdów będących w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, realizowany w formie
bezgotówkowego zakupu na stacjach paliw Wykonawcy
do przetargu nieograniczonego znak: EP/220/111/2019/2020

zawarta w dniu .......................... w Szczecinie pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie
z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Szczecin – centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000003593,
NIP 851 – 25 – 37 – 954, numer rejestrowy w BDO 000028674
zwanym „Zamawiającym”, którego reprezentuje:
Dyrektor

-

Małgorzata Usielska

a
.................................................................................................................................................
.........
z siedzibą w ………………….., przy ……………………
……….. przy…… ul. ………… …………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego w Sądzie Rejonowym ………... za numerem ………*/ wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej*1, wysokość kapitału zakładowego…...
NIP .................................., REGON ………………………., numer rejestrowy w BDO ……………..
zwaną „Wykonawcą”, którą reprezentuje:
…………………... ....................................
Niniejsza umowa (dalej – „Umowa”) zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego
wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego pn.: Sukcesywna dostawa paliw płynnych oraz innych

produktów do eksploatacji pojazdów w stacji dystrybucyjnej do pojazdów będących w
użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w
Szczecinie, realizowany w formie bezgotówkowego zakupu na stacjach paliw Wykonawcy
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r.,
poz.1843) o następującej treści:

1

*niepotrzebne skreślić
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§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Przedmiotem umowy (dalej – „Umowa”) jest dostawa paliw płynnych oraz innych produktów do
eksploatacji pojazdów w stacji dystrybucyjnej do pojazdów będących w użytkowaniu
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, realizowany w
formie bezgotówkowego zakupu na stacjach paliw Wykonawcy, spełniające wymagania
obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej norm, w szczególności określonych w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 9 października 2015 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23
października 2015 r., poz. 1679) oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590 – Paliwa do
pojazdów samochodowych – Oleje napędowe - Wymagania i metody badań lub normy
równoważnej, określającej wymagania jakościowe Paliw na nie niższym poziomie aniżeli norma
wskazana przez Zamawiającego, dalej zwanych „Paliwami”/„Produktami pozapaliwowymi” lub
„Przedmiotem umowy”, realizowana w formie bezgotówkowej kartami paliwowymi.
Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy i sposób wykonania Umowy określają niżej wymienione
dokumenty – wymienione w kolejności pierwszeństwa dla celów interpretacyjnych:
1) Umowa;
2) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy
3) Oferta Wykonawcy (dalej – „Oferta”),
Dokumenty określone w pkt 2)-3) powyżej stanowią załączniki i integralną część Umowy.
Dokumenty, o których mowa w ust. 2 powyżej należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające
się i uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności lub
wieloznaczności nie będzie to powodowało w żadnym przypadku ani ograniczenia zakresu
Przedmiotu Zamówienia, ani ograniczenia wymaganej staranności.
Wykonawca oświadcza, że dysponuje stacjami paliw z możliwością tankowania z użyciem kart
elektronicznych.
Zakupy paliw będą realizowane sukcesywnie, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego.
Zmiany ilości zakupionego paliwa danego rodzaju, nie będzie stanowiło podstawy do
jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego z tego tytułu.
Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie uprawnienia wymagane przepisami prawa do
wykonywania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca gwarantuje ciągłość dostaw.
Wykonawca udziela gwarancji jakości na paliwa, których dostawa stanowi Przedmiot Umowy,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami dla poszczególnych rodzajów paliw.
§2
SPOSÓB REALIZACJI UMOWY

1.

2.

Sprzedaż paliw będzie dokonywana na stacjach paliw Wykonawcy w Polsce, w formie
tankowania bezpośrednio do zbiorników pojazdów Zamawiającego określonych w Załączniku nr
1 do Umowy, przez pracowników Zamawiającego posiadających aktualne upoważnienie do kart
paliwowych wydane przez Zamawiającego.
Realizacja zakupu paliw płynnych dokonywana będzie w formie bezgotówkowej za pomocą kart
paliwowych, zabezpieczonych poufnym kodem PIN i wystawionych na numery rejestracyjne
pojazdów określonych w Załączniku nr 3 do Umowy, zapewniających monitorowanie
zrealizowanych transakcji oraz rozliczenie kosztów tankowania i sprzedaży Produktów
pozapaliwowych na podstawie faktur zbiorczych wystawianych dwa razy w miesiącu: od 1 do 15
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3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uważa się ostatni
dzień okresu rozliczeniowego.
Strony umowy zobowiązują się do nieudostępniania numerów PIN kart paliwowych osobom
nieuprawnionym.
Wykonawca zobowiązuje się w terminie 1 dnia roboczego od dnia podpisania Umowy przekazać
Zamawiającemu bezpłatnie 5 sztuk kart paliwowych.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć karty paliwowe, o których mowa w ust. 4 powyżej
aktywne przez okres obowiązywania Umowy, czyli 24 miesiące od daty zawarcia Umowy.
Dopuszcza się możliwość wymiany kart paliwowych w okresie obowiązywania Umowy. Wymiana
kart paliwowych dokonana będzie na uzasadniony wniosek Zamawiającego, w szczególności w
przypadku zmiany danych mających wpływ na użycie kart paliwowych, utraty karty paliwowej
lub jej zniszczenia, a także w przypadku uszkodzenia karty powodującego niemożność jej użycia
na koszt Wykonawcy.
Karty paliwowe wymienione zgodnie z ust. 5 powyżej wystawia na swój koszt Wykonawca i
dostarcza Zamawiającemu w terminie do 10 dni roboczych od daty wpływu uzasadnionego
wniosku Zamawiającego do Wykonawcy. Wnioski, o których mowa w zdaniu poprzednim mogą
być składane w formie pisemnej lub za pośrednictwem spersonalizowanej witryny internetowej,
do której dostęp Wykonawca umożliwi Zamawiającemu w ramach umówionego wynagrodzenia
w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić niezwłocznie Wykonawcę o utracie karty paliwowej
lub jej zniszczeniu, lub jej uszkodzeniu w sposób powodujący niemożność jej użycia.
Zawiadomienia, o których mowa w ust. 7 będą przyjmowane przez Wykonawcę 7 dni w
tygodniu przez całą dobę pod numerem telefonu: …………………………. oraz drogą elektroniczną
(e-mail) ……………………………………
Zamawiający ponosi koszty związane z wydaniem duplikatów kart paliwowych wydawanych na
skutek utraty karty paliwowej, jej zniszczenia lub uszkodzenia w sposób powodujący
niemożność jej użycia.
Wykonawca zobowiązany jest udostępnić do wglądu na każde żądanie Zamawiającego
świadectwa jakości Paliwa lub inny dokument lub dokumenty poświadczające spełnianie przez
dostarczane paliwa wymagań jakościowych, wynikających z przepisów prawa lub postanowień
norm polskich lub europejskich, z którymi zgodność Wykonawca zadeklarował w Ofercie.
Udostępnienie odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego lub na stacji paliw Wykonawcy,
na której odbyła się transakcja bezgotówkowa.
Nieudostępnienie dokumentów, o których mowa w ust. 10 skutkować będzie rozwiązaniem
umowy z winy Wykonawcy.
§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

1.

Maksymalna wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonywania
Przedmiotu Umowy (dalej – „Wynagrodzenie”)
zostaje określona
na kwotę:
………………………….. zł brutto
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………. brutto).
2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za:
1) sprzedane Paliwo, które zostanie zatankowane przez Zamawiającego. Wynagrodzenie to
ustala się na kwotę stanowiącą iloczyn ilości litrów faktycznie zatankowanego Paliwa i
ceny jednostkowej brutto tego Paliwa, obowiązującej w momencie tankowania na danej
stacji paliw, pomniejszone o stały upust cenowy w wysokości …………… % (kryterium
oceny ofert) od ceny brutto/litr zakupionego Paliwa. Udzielony przez Wykonawcę upust
jest stały i będzie stosowany przez cały okres obowiązywania Umowy.
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3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

2) sprzedane Produkty pozapaliwowe, które ustala się na kwotę stanowiącą iloczyn ilości
faktycznie sprzedanych Produktów pozapaliwowych i ceny jednostkowej brutto danego
Produktu pozapaliwowego, obowiązującej w momencie zakupu na danej stacji paliw,
pomniejszone o stały upust cenowy w wysokości …………… % kryterium oceny ofert) od
ceny brutto/litr zakupionego Produktu pozapaliwowego. Udzielony przez Wykonawcę
upust jest stały i będzie stosowany przez cały okres obowiązywania umowy
Ostateczna łączna wartość wynagrodzenia za dostarczenie Przedmiotu Umowy zostanie
wyliczona jako suma wynagrodzeń za poszczególne partie dostawy.
Zapłata za dostarczone Paliwa i Produkty pozapaliwowe nastąpi w formie przelewu na rachunek
bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury. Faktura lub załącznik do faktury musi zawierać numer Umowy
i zamówienia, której dotyczy oraz co najmniej:
- datę tankowania,
- miejsce tankowania ( miejscowość),
- numer rejestracyjny pojazdu,
- rodzaj zakupionego Paliwa,
- ilość zakupionego Paliwa,
- cenę jednostkową Paliwa netto i brutto,
- wartość końcową netto i brutto.
Przez datę zapłaty należy rozumieć dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o
którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst
jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w
art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.
U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.). W przypadku braku rachunku bankowego na Białej Liście
Podatników VAT płatność za fakturę zostanie wstrzymana do momentu wyjaśnienia bez
konsekwencji niedotrzymania przez zamawiającego terminu jej płatności.
Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz.
2191, dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”).
W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 7, Wykonawca jest obowiązany do
wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania
(dalej – „PEF”).
Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać
elementy, o których mowa w art. 5 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do
niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy.
Ustrukturyzować fakturę elektroniczną należy wystawić Zamawiającemu za pośrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania podając numer PEPPOL (NIP) 8512537954.
Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę
wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których
mowa w ust. 4 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający
Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.
W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna
być doręczona do Kancelarii SPWSZ w Szczecinie przy ul. Broniewskiego 2 w Szczecinie w
godzinach od 7:30 do 15:00 w dni robocze.
Wszystkie faktury powinny zawierać informacje o numerze Umowy przetargowej, której dotyczą
oraz numer rejestrowy BDO (Bazy Danych Odpadów) Wykonawcy.
Za dzień zapłaty należy rozumieć dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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15.
16.
17.
18.

19.

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez konieczności podpisu
Zamawiającego.
Wynagrodzenie i upusty cenowe wskazane w ust. 1 pozostają niezmienne przez okres
obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 7 Umowy.
W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania zamówienia podwykonawcy, do
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy zobowiązany jest Wykonawca
Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz osób
trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności oraz bez uprzedniej pisemnej zgody Województwa Zachodniopomorskiego (dalej –
„podmiot tworzący”).
Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego, jak i Zamawiającego jest
nieważna.
§4
REKLAMACJE I KARY UMOWNE

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż Paliwa nie są zgodne z wymogami
określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy, bądź zadeklarowanymi przez Wykonawcę w Ofercie
obowiązuje następująca droga reklamacyjna:
1) Zamawiający składa reklamację wraz z uzasadnieniem oraz żądaniem, pisemnie lub drogą
elektroniczną (e-mail: …………………..),
2) jeżeli Zamawiający składa reklamację drogą elektroniczną, Wykonawca niezwłocznie
potwierdza fakt jej otrzymania,
3) w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji Wykonawca na piśmie lub drogą
elektroniczną na adres e-mail: ……………….. informuję Zamawiającego o sposobie
rozpatrzenia reklamacji uzasadniając swoje stanowisko,
4) jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności
uzyskania wyjaśnień od Zamawiającego lub operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy
reklamację bez zbędnej zwłoki w terminie do 14 dni od dnia uzyskania tych informacji,
5) w przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia poniesionej
przez Zamawiającego szkody w wysokości udokumentowanej odpowiednimi fakturami lub
rachunkami,
6) zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka możliwości
dochodzenia przez Zamawiającego jego niezaspokojonych roszczeń na drodze sądowej.
Nierozpatrzenie przez Wykonawcę reklamacji w terminach, o których mowa w ust.1 spowoduje
naliczenie kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki.
W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 1) – 5) Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % Wynagrodzenia.
Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej
wraz ze wskazaniem podstawy naliczenia. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 30%
Wynagrodzenia.
Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody faktycznie poniesionej, Zamawiający zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kary umownej.
Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania wszelkich naliczonych kar umownych z
najbliższego wymagalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża
niniejszym zgodę.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego nieograniczoną odpowiedzialność odszkodowawczą,
tak kontraktową jak i deliktową, za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę i podmioty,
którymi Wykonawca posługiwał się przy realizacji Umowy, wynikłe w związku z wykonywaniem
Umowy.
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8.

Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej
wraz ze wskazaniem podstawy naliczenia.
9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie w/w kar umownych z najbliżej wymagalnych
wynagrodzeń.
10. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody faktycznie poniesionej, Zamawiający zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wartość zastrzeżonej kary
umownej, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
11. Przyczyny, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca nie uznaje się zdarzeń losowych (np.
brak prądu), modernizacji stacji, dostaw paliwa na stację, awarii systemu obsługi. Wykonawca
daje możliwość zatankowania na kolejnej najbliższej stacji niezależnie od zakresu km.
Wykonawca nie będzie ponosił z tego tytułu kar finansowych.
§5
TERMIN REALIZACJI
Umowa zostaje zawarta na okres 24 m-cy od dnia podpisania Umowy tj. od ………………do
………………………..., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty
zobowiązania, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
§6
ROZWIĄZANIE UMOWY
1.

2.

Zamawiający może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia
w następujących sytuacjach:
1) w przypadku sprzedaży przez Wykonawcę Paliwa niespełniającego wymagań określonych w
§ 1 ust. 1 Umowy,
2) jeżeli Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami płynnymi,
w tym wygaśnięcie i/lub utrata koncesji na sprzedaż Paliwa,
3) co najmniej trzykrotnego niedochowania przez Wykonawcę określonego w § 4 ust. 1 pkt 3 i
4 Umowy terminu rozpatrzenia reklamacji,
4) naliczenia Wykonawcy kar umownych w łącznej wysokości co najmniej 30% Wynagrodzenia,
5) nie udostępnienia do wglądu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 10,
6) otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub przewidzenia w zatwierdzonym
przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym wobec Wykonawcy,
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację jego majątku, lub zarządzenia likwidacji majątku
Wykonawcy na podstawie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r., poz. 978 z późn. zm.).
W przypadkach o których mowa w ustępie 1 pkt 1-5 Zamawiający przed rozwiązaniem Umowy
wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania umowy z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca
nie zastosuje się do wezwania Umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym.
§7
ZMIANY UMOWY

1.
2.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jest możliwa poprzez:
1) zmianę terminu realizacji dostawy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu tego
terminu w przypadku:
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a) wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpieniem zdarzenia
losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z
pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub
grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich
uniemożliwiających realizację Umowy, które to działania nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze Stron,
b) wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności
wstrzymanie dostawy,
2) zmianę sposobu wykonania dostawy lub obniżenie Wynagrodzenia lub cen jednostkowych
Paliw lub Produktów pozapaliwowych w przypadku:
a) gdy ulegnie zmianie stan prawny, w zakresie dotyczącym realizowanej Umowy, który
spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawcę,
b) zmianę przedmiotu dostawy poprzez zastąpienie Produktów pozapaliwowych wskazanych
przez Wykonawcę w ofercie innymi wyrobami o analogicznym przeznaczeniu i
spełniającymi wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentach
stanowiących załącznik nr 2 do Umowy; w szczególności lecz nie wyłącznie zmiana taka
jest dopuszczalna w przypadku pojawienia się produktów nowszej generacji, o lepszych
parametrach, właściwościach użytkowych czy z innych przyczyn korzystniejszych dla
Zamawiającego;
3) zmianę Pojazdów Zamawiającego wskazanych w Załączniku nr 3 do Umowy,
4) zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku nie wyczerpania kwoty, o której
mowa w § 5 ust. 1, z zastrzeżeniem, że okres przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu
Umowy nie może być dłuższy niż 12 miesięcy,
5) zmianę miejsca lokalizacji świadczenia dostawy, bez zmiany jej zakresu, poprzez wskazanie
dodatkowego miejsca świadczenia dostawy, znajdującego się w obrębie administracyjnym
Gminy Miasto Szczecin oraz przy drogach krajowych wskazanych w Załączniku nr 2 do
Umowy; w przypadku wprowadzenia takiej zmiany Wykonawca zobowiązany będzie do
każdorazowego wskazania pisemnie nowego miejsca sprzedaży Paliw lub Produktów
pozapaliwowych;
6) zmiany Wynagrodzenia do wysokości rocznego wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa GUS, przy czym pierwsza waloryzacja może
nastąpić po upływie jednego roku realizacji Umowy;*
7) zmiany należnego Wykonawcy Wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT, w ten sposób, że Wynagrodzenie netto oraz ceny jednostkowe netto pozostają
bez zmian, a zmianie ulega tylko wysokość podatku VAT oraz odpowiednio Wynagrodzenie
oraz ceny jednostkowe brutto, waloryzacja Wynagrodzenia, w przypadku zmiany stawki
podatku VAT, będzie miała charakter automatyczny, Wykonawca naliczy VAT wg stawki
obowiązującej w dniu wystawienia faktury;
8) zmiany wysokości Wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę;*
9) zmianę Wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne;
10)
zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018
r. o pracowniczych planach kapitałowych;
* jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę
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3.

Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 8-10) powyżej mogą dotyczyć wyłącznie zmian
wprowadzonych przepisami uchwalonymi po upływie terminu składania ofert i obejmować będą
wynagrodzenie należne za dostawy wykonane po dniu wejścia w życie zmienionych przepisów.
4.
W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 8-10) powyżej, Wykonawca lub
Zamawiający w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów dotyczących
minimalnego wynagrodzenia za pracę lub stawki minimalnej lub zmiany przepisów dotyczących
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych, może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie
zmiany wysokości Wynagrodzenia. Brak złożenia wniosku o aneks w terminie określonym w
zdaniu poprzednim skutkować będzie uznaniem, iż zmiana przepisów nie ma wpływu na
wysokość Wynagrodzenia Wykonawcy, co oznacza, iż Wykonawcy w związku ze zmianą
przepisów nie będą służyć jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.
5.
Wraz z wnioskiem o aneks, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Strona wnioskująca składa
uzasadnienie zawierające w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką
Wynagrodzenie Wykonawcy oraz poszczególne ceny jednostkowe powinny ulec zmianie oraz
wskazanie daty, od której nastąpiła zmiana przepisów prawa skutkująca zmianą wysokości
kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę.
6.
W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 8-10) Umowy, jeżeli z wnioskiem występuje
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty dowodzące w jakim zakresie
zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
uczestniczących w wykonywaniu Umowy wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa ust. 2
pkt 7-9) Umowy,
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
uczestniczących w wykonywaniu Umowy wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części
finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni
prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 8) i 9)
Umowy.
7.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 7-9) powyżej, jeżeli z wnioskiem występuje
Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie
wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego
zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 powyżej.
8.
W terminie do 30 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 4, Strona,
która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaże kwotę, o którą należne Wykonawcy wynagrodzenie, powinno ulec zmianie,
albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
9.
Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
10. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana
numeru rachunku bankowego,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
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§8
DANE KONTAKTOWE
1.
2.

3.

Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą ze
strony Zamawiającego jest Pani…………………………- tel. kont. …………………., e-mail:………….
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ze
strony Wykonawcy jest Pan/ Pani…………………………- tel. kont. ……………………….............., email:………………….
Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, 2 nie stanowi zmiany niniejszej Umowy przez co nie
wymaga dla swojej ważności formy aneksu do umowy i dokonywana będzie na podstawie
oświadczenia złożonego drugiej Stronie faksem lub drogą elektroniczną.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

2.
3.

Do spraw, których nie reguluje Umowa zastosowanie mieć będą przepisy ustawy Pzp oraz
Kodeksu Cywilnego, a wszelkie spory między stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami,
stanowią integralną część Umowy.
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający.
Zamawiający

Wykonawca

Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy i oferta asortymentowo – cenowa (Załącznik nr 2, 2A do SIWZ)
Załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ)
Załącznik nr 3 – Wykaz pojazdów Zamawiającego wraz z numerami rejestracyjnymi
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