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ZMIANA 
ZAPISÓW TREŚCI SIWZ POSTĘPOWANIA PRZETRAGOWEGO PN.: 

Dostawę paliwa na potrzeby Żeglugi Świnoujskiej 
 

 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 styczeń 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu w specyfikacji istotnych warunków zwa-
na dalej „SIWZ” zamówienia dokonano zmiany treści: 
 
Było: 

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące: 
1)  posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z od-

rębnych przepisów - w tym zakresie zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę aktualnej koncesji na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 
02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 ze zm.) oraz art. 32 ustawy z dnia 
10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.), 

2) zdolności technicznej lub zawodowej – w tym zakresie zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał wykona-
nie/wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalno-
ści jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej głównej dostawy, której przedmiotem była dostawa paliwa  
w zakresie zadania na które wykonawca składa ofertę o wartościach brutto, zgodnie z poniższym zestawieniem: 

ZAD. NR Wartość brutto zł 

1 5 000 000,00 

2 9 000,00 

Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na obydwa zadania ta sama dostawa może posłużyć mu do 
wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w więcej niż jednym zadaniu, jednakże pod warunkiem, że jej 
wartość nie będzie mniejsza niż suma wartości określonych w tych zadaniach np. wykonawca składający ofertę na 
obydwa zadania może wykazać się wykonaniem jednej dostawy głównej o wartości nie mniejszej niż 5 009 000,00 zł 
brutto wraz z podaniem, którego zadania dotyczy wskazana dostawa główna. Niedopuszczalne jest wskazanie 
spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia dla danego zadania w ten sposób, że dopiero łączna wartość dwóch lub 
większej ilości dostaw głównych będzie odpowiadała wartości wymaganej dla danego zadania.  
W przypadku, gdy w wykazie zostanie zamieszczona dostawa główna obejmująca zakres rzeczowy szerszy aniżeli 
wymagany przez zamawiającego wykonawcy zobowiązany jest wyszczególnić wartość, przedmiot i datę wykonania tej 
części dostawy, która odpowiada rodzajowi i wartości określonej przez zamawiającego. 
W przypadku zamówienia będącego w trakcie realizacji warunek dotyczący wartości zamówienia powinien być 
spełniony przed upływem terminu składania oferty; 

3) odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w tym zakresie zamawiający wymaga aby wykonawca posia-
dał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamó-
wienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartości wskazane w poniższym zestawieniu: 

ZAD.NR Wartość brutto zł 

1 5 500 000,00 

2 10 000,00 



Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w obydwa zadnia to ta sama suma gwarancyjna określona  
w dokumencie potwierdzającym posiadanie ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
nie może być mniejsza niż 5 510 000,00 zł.  

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz  
w odniesieniu do całego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków praw-
nych. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający żąda w szczególności pisemnego 
zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia. Dokument musi wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy 
ubiegającemu się o zamówienie udostępnienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać:  
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów danego podmiotu, 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, 
3) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
4) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

4. Zobowiązanie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu skła-
dającego zobowiązanie i złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. W przypadku, gdy zobowiązanie 
podpisał pełnomocnik, do zobowiązania powinien być dołączony dokument pełnomocnictwa. 

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytu-
acja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i 
ust. 5 pkt 1, 2, 3 ,4 i 8 ustawy. 

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmio-
tem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ppkt 2, 
nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami 
lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności. 

 
Zmienia się na: 

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udzia-

łu w postępowaniu dotyczące: 
1)  posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odręb-

nych przepisów - w tym zakresie zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę aktualnej koncesji na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 02.07.2004 r. o 
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 ze zm.) oraz art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997 r. - Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.), 

2) zdolności technicznej lub zawodowej – w tym zakresie zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał wykona-
nie/wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej głównej dostawy, której przedmiotem była dostawa paliwa (paliwa że-
glugowego dla zadania nr 1, paliw do pojazdów samochodowych dla zadania nr 2) w zakresie zadania na które wykonaw-
ca składa ofertę o wartościach brutto, zgodnie z poniższym zestawieniem: 

ZAD. NR Wartość brutto zł 

1 5 000 000,00 

2 9 000,00 

Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na obydwa zadania ta sama dostawa może posłużyć mu do 
wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w więcej niż jednym zadaniu, jednakże pod warunkiem, że jej 
wartość nie będzie mniejsza niż suma wartości określonych w tych zadaniach np. wykonawca składający ofertę na obydwa 
zadania może wykazać się wykonaniem jednej dostawy głównej o wartości nie mniejszej niż 5 009 000,00 zł brutto wraz 
 z podaniem, którego zadania dotyczy wskazana dostawa główna. Niedopuszczalne jest wskazanie spełnienia warunku 
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wiedzy i doświadczenia dla danego zadania w ten sposób, że dopiero łączna wartość dwóch lub większej ilości dostaw 
głównych będzie odpowiadała wartości wymaganej dla danego zadania.  
W przypadku, gdy w wykazie zostanie zamieszczona dostawa główna obejmująca zakres rzeczowy szerszy aniżeli 
wymagany przez zamawiającego wykonawcy zobowiązany jest wyszczególnić wartość, przedmiot i datę wykonania tej 
części dostawy, która odpowiada rodzajowi i wartości określonej przez zamawiającego. 
W przypadku zamówienia będącego w trakcie realizacji warunek dotyczący wartości zamówienia powinien być spełniony 
przed upływem terminu składania oferty; 

3) odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w tym zakresie zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 
na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartości wskazane w poniższym zestawieniu: 

ZAD.NR Wartość brutto zł 

1 2 500 000,00 

2 3 000,00 

Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w obydwa zadnia to ta sama suma gwarancyjna określona  
w dokumencie potwierdzającym posiadanie ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
nie może być mniejsza niż 2 503 000,00 zł.  

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w od-
niesieniu do całego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finan-
sowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający żąda w szczególności pisemnego 
zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. Dokument musi wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiega-
jącemu się o zamówienie udostępnienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać:  

5) zakres dostępnych wykonawcy zasobów danego podmiotu, 
6) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, 
7) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
8) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

4. Zobowiązanie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składa-
jącego zobowiązanie i złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. W przypadku, gdy zobowiązanie podpi-
sał pełnomocnik, do zobowiązania powinien być dołączony dokument pełnomocnictwa. 

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja 
finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt 
1, 2, 3 ,4 i 8 ustawy. 

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, 
który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudo-
stępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ppkt 2, nie 
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podsta-
wy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami 

lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności. 

 
Było: 

Załącznik nr 1 do SIWZ – ZP/28/2019 

 
Minimalne wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia 

 
Dla Zadania nr 1: 

1. Przedmiotem zamówienia są odpłatne sukcesywne dostawy paliwa żeglugowego MGO-DMA zgodnego z normą ISO 
8217:2017 w ilości: 2 032 346,00 kg (2 032 t.)dla jednostek pływających Żeglugi Świnoujskiej 



2. Paliwo żeglugowe określone w ust. 1 Wykonawca dostarczy do miejsc stacjonowania jednostek pływających Zama-
wiającego stanowiska na przeprawach promowych w Centrum i Warszów, na swój koszt i wyda paliwo na poszcze-
gólne jednostki pływające Zamawiającego: 

1) KARSIBÓR I, II, III i IV, 
2) BIELIK I, II, III i IV. 

3. Paliwo żeglugowe będzie dostarczane ze zbiorników autocysterny do zbiorników paliwowych jednostek pływających Zamawiają-
cego wymienionych w ust. 2. 

4. Dostawy paliwa żeglugowego będą realizowane od dnia obowiązywania umowy w terminie określonym w złożonej ofercie (max. 
3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego) w godzinach od 0000 - 2359. 

5. Dostawa paliwa żeglugowego powinna następować partiami wielkości jednorazowej po 30 –100 ton przez okres trwania umowy. 
Konieczne jest posiadanie przez dostawcę odpowiedniego licznika na jego instalacji tłocznej; 

6. Każdorazowo przy dostawie paliwa dostawca przekaże przedstawicielowi Zamawiającego (odbierającemu) następujące doku-
menty: 

1) atest (certyfikat) paliwa wystawiany przez uprawnione podmioty, 
2) kwit dostawy z wypisanym min. numerem i nazwą wystawcy atestu, 
3) próbkę dostarczonego paliwa w specjalnie do tego celu przystosowanym pojemniku. 

7. Odpowiednie zabezpieczenie i odpowiedzialność za skutki ewentualnego rozlewu paliwa w trakcie tankowania (do punktu podłą-
czenia się instalacji promu włącznie) spoczywa po stronie Dostawcy; 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości paliwa żeglugowego od określonej w ust. 1. Wykonawcy nie 
przysługuje z tego tytułu prawo do odszkodowania. 

9. Narzut Wykonawcy jest stały i niezmienny przez okres obowiązywania umowy. 
10. Narzut Wykonawcy uwzględnia następujące koszty: 

1) transport auto-cysterną partii paliwa żeglugowego przez Wykonawcę do miejsc wskazanych ust. 2. 
2) wydanie paliwa żeglugowego ze zbiorników auto-cysterny do zbiorników maszynowo-rozchodowych jednostek pływa-

jących wskazanych przez Zamawiającego, 
3) koszty wystawienia atestów i certyfikatów na przedmiot umowy, 
4) pobieranie i przekazania próbki z dostarczanej partii paliwa zgodnie z procedurą. 

11. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny paliwa żeglugowego wyłącznie w przypadku zmiany ceny paliwa dokonanej na podstawie 
Raportu Platts European Marketscan dla notowania Cargoes CIF NWE/Basis ARA Gasoil 0,1 % Low, (przed dniem dostawy), 
który to Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej faktury (potwierdzony za zgodność z oryginałem). Narzut Wykonawcy, 
o którym mowa w ust. 9 i 10,pozostaje niezmienny przez cały okres obowiązywania umowy. 

12. Wykonawca odpowiada za wszelkie rozlewy powstałe w trakcie tankowania. 
13. Podczas realizacji dostaw, cena dla dostawy obliczana będzie w oparciu o notowania z dnia poprzedzającego dostawę z giełdy 

w Londynie, publikowane przez Platts Marketscan dla notowania Cargoes CIF NWE/Basis ARA Gasoil 0,1 % Low. Podana w 
ofercie cena producenta będzie wyliczona na podstawie wartości niższej z notowań z dnia poprzedzającego dostawę z pozycji 
Gasoil 0.1 % Law z tabeli Northwest Europe Cargoes CIF NWE/Basis ARA przeliczoną na PLN dla USD wg kursu średniego do 
ustalenia wartości celnej (art. 53 ust.1 lt. a ) UKC) stosowanym w dniu poprzedzającym dostawę. 

14. Do faktury VAT wystawionej za zakupione paliwo żeglugowe, Wykonawca dołączy notowania, tabele kursów średnich celnych 
dotyczących danej dostawy (potwierdzone za zgodność z oryginałem) oraz kwit bunkrowy/ dokument dostawy wyrobów objętych 
zwolnieniem od akcyzy. 

15. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę jednostkowej dostawy ustaloną według określonych powyżej zasad, na podstawie 
przedłożonej przez Wykonawcę faktury VAT. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z ustawą z dnia  
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.). Zamawiający zapłaci Wykonawcy przele-
wem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury VAT (na każdy prom oddzielna faktura VAT), na konto Wykonawcy podane 
na fakturze VAT. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie potwierdzenie przez Zamawiającego przyjęcia do-
stawy paliwa żeglugowego. 

16. Rozliczenie ilościowe dostawy paliwa żeglugowego następować będzie w litrach (przeliczonych na kilogramy), według wskazań 
urządzenia pomiarowego autocysterny, urządzenie musi być oplombowane i posiadać aktualny atest. 

17. Wykonawca przyjmie termin płatności 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury. 
18. Za termin zapłaty stanowi dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

Jakość paliwa 
1. Wykonawca oświadcza, że oferowane paliwo żeglugowe odpowiada pod względem jakości wymogom polskich 

 i unijnych norm jakościowych, jest wolne od wad fizycznych i prawnych oraz jest dopuszczone do obrotu prawnego na teryto-
rium UE. 

2. Zamówione paliwo żeglugowe musi posiadać jakość zgodną z normą ISO 8217:2017 lub równoważną oraz Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 października 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie że-
glugowym w tym sposobu jej oznaczania (Dz. U. z 2015 r., poz.1665) dot. statków o polskiej przynależności i przebywających w 
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polskich obszarach morskich - zawartość siarki nie może przekraczać 0,1 % m/m. Wymagana gęstość paliwa w temp.15°C musi 
mieścić się w zakresie 820,0 - 860,0 kg/m3 oraz temperatura zapłonu musi wynosić powyżej 61° C. 

3. W okresie od 1 października do 31 marca każdego roku (okres zimowy) dostarczone w ramach umowy paliwo żeglugowe po-
winno posiadać parametry dostosowane do niskich temperatur otoczenia m.in.: temperatura blokady zimnego filtra: - 10°C lub 
niższa. 

4. Zamawiający upoważniony jest do kontroli jakości paliwa żeglugowego dostarczonego przez Wykonawcę. Wykonawca w obec-
ności przedstawiciela Zamawiającego, zobowiązany jest do przekazania próbki dostarczanego paliwa żeglugowego w specjalnie 
do tego celu przystosowanym pojemniku napełnionym w trakcie przepompowywania paliwa żeglugowego z auto-cysterny na 
promy, dostawca powinien posiadać na instalacji tłocznej zawór umożliwiający pobranie próbki. Próbka musi być zaplombowana 
i opisana (data dostawy, ilość paliwa żeglugowego i nazwy promu, na które paliwo jest dostarczane). 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające jakość paliwa. 
6. W razie stwierdzenia wad w trakcie użytkowania paliwa żeglugowego, Zamawiający zgłosi niezwłocznie pisemną reklamację 

Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzeć reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania i 
zawiadomić pisemnie Zamawiającego o jej uznaniu lub odrzuceniu z podaniem uzasadnienia. Nie udzielenie odpowiedzi na 
zgłoszoną reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od daty jej otrzymania, uważane będzie przez Zamawiającego za 
uznanie reklamacji przez Wykonawcę. 

7. W przypadku dostarczenia paliwa złej jakości Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) dostarczenia Zamawiającemu paliwa żeglugowego wolnego od wad, 
2) naprawy ewentualnych szkód (awaria urządzeń technicznych na jednostkach pływających spowodowanych użyciem do-

starczanego paliwa złej jakości, 
3) pokrycia kosztów przeprowadzenia nowej dostawy paliwa żeglugowego oraz ponownej analizy. 

 
Zmienia się na: 

Załącznik nr 1 do SIWZ – ZP/28/2019 

 
Minimalne wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia 

 
Dla Zadania nr 1: 

1. Przedmiotem zamówienia są odpłatne sukcesywne dostawy paliwa żeglugowego MGO-DMA zgodnego z normą ISO 
8217:2017 w ilości: 2 032 346,00 kg (2 032 t.)dla jednostek pływających Żeglugi Świnoujskiej 

2. Paliwo żeglugowe określone w ust. 1 Wykonawca dostarczy do miejsc stacjonowania jednostek pływających Zamawiającego 
stanowiska na przeprawach promowych w Centrum i Warszów, na swój koszt i wyda paliwo na poszczególne jednostki pły-
wające Zamawiającego: 

1) KARSIBÓR I, II, III i IV, 
2) BIELIK I, II, III i IV. 

3. Paliwo żeglugowe będzie dostarczane ze zbiorników autocysterny do zbiorników paliwowych jednostek pływających Zama-
wiającego wymienionych w ust. 2. 

4. Dostawy paliwa żeglugowego będą realizowane od dnia obowiązywania umowy w terminie określonym w złożonej ofercie 
(max. 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego) w godzinach od 0000 - 2359. 

5. Dostawa paliwa żeglugowego powinna następować partiami wielkości jednorazowej po 30 –100 ton przez okres trwania 
umowy. Konieczne jest posiadanie przez dostawcę odpowiedniego licznika na jego instalacji tłocznej; 

6. Każdorazowo przy dostawie paliwa dostawca przekaże przedstawicielowi Zamawiającego (odbierającemu) następujące do-
kumenty: 
1) atest (certyfikat) paliwa wystawiany przez uprawnione podmioty, 
2) kwit dostawy z wypisanym min. numerem i nazwą wystawcy atestu, 
3) próbkę dostarczonego paliwa w specjalnie do tego celu przystosowanym pojemniku. 

7. Odpowiednie zabezpieczenie i odpowiedzialność za skutki ewentualnego rozlewu paliwa w trakcie tankowania (do punktu 
podłączenia się instalacji promu włącznie) spoczywa po stronie Dostawcy; 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości paliwa żeglugowego od określonej w ust. 1. Wykonawcy 
nie przysługuje z tego tytułu prawo do odszkodowania. 

9. Narzut Wykonawcy jest stały i niezmienny przez okres obowiązywania umowy. 
10. Narzut Wykonawcy uwzględnia następujące koszty: 

1) transport auto-cysterną partii paliwa żeglugowego przez Wykonawcę do miejsc wskazanych ust. 2. 
2) wydanie paliwa żeglugowego ze zbiorników auto-cysterny do zbiorników maszynowo-rozchodowych jednostek pływa-

jących wskazanych przez Zamawiającego, 



3) koszty wystawienia atestów i certyfikatów na przedmiot umowy, 
4) pobieranie i przekazania próbki z dostarczanej partii paliwa zgodnie z procedurą. 

11. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny paliwa żeglugowego wyłącznie w przypadku zmiany ceny paliwa dokonanej na pod-
stawie Raportu Platts European Marketscan dla notowania Cargoes CIF NWE/Basis ARA Gasoil 0,1 % Low, (przed dniem 
dostawy), który to Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej faktury (potwierdzony za zgodność z oryginałem). Na-
rzut Wykonawcy, o którym mowa w ust. 9 i 10,pozostaje niezmienny przez cały okres obowiązywania umowy. 

12. Wykonawca odpowiada za wszelkie rozlewy powstałe w trakcie tankowania. 
13. Podczas realizacji dostaw, cena dla dostawy obliczana będzie w oparciu o notowania z dnia poprzedzającego dostawę z 

giełdy w Londynie, publikowane przez Platts Marketscan dla notowania Cargoes CIF NWE/Basis ARA Gasoil 0,1 % Low. 
Podana  
w ofercie cena producenta będzie wyliczona na podstawie wartości niższej z notowań z dnia poprzedzającego dostawę z 
pozycji Gasoil 0.1 % Law z tabeli Northwest Europe Cargoes CIF NWE/Basis ARA przeliczoną na PLN dla USD wg kursu 
średniego do ustalenia wartości celnej (art. 53 ust.1 lt. a ) UKC) stosowanym w dniu poprzedzającym dostawę. 

14. Do faktury VAT wystawionej za zakupione paliwo żeglugowe, Wykonawca dołączy notowania, tabele kursów średnich cel-
nych dotyczących danej dostawy (potwierdzone za zgodność z oryginałem) oraz kwit bunkrowy/ dokument dostawy wyrobów 
objętych zwolnieniem od akcyzy. 

15. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę jednostkowej dostawy ustaloną według określonych powyżej zasad, na podsta-
wie przedłożonej przez Wykonawcę faktury VAT. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.). Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem w terminie 30 
dni od dnia dostarczenia faktury VAT (na każdy prom oddzielna faktura VAT), na konto Wykonawcy podane na fakturze 
VAT. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie potwierdzenie przez Zamawiającego przyjęcia dostawy pa-
liwa żeglugowego. 

16. Rozliczenie ilościowe dostawy paliwa żeglugowego następować będzie w litrach (przeliczonych na kilogramy), według wska-
zań urządzenia pomiarowego autocysterny, urządzenie musi być oplombowane i posiadać aktualny atest. 

17. Wykonawca przyjmie termin płatności 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury. 
18. Za termin zapłaty stanowi dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

Jakość paliwa 
1. Wykonawca oświadcza, że oferowane paliwo żeglugowe odpowiada pod względem jakości wymogom polskich i unijnych 

norm jakościowych, jest wolne od wad fizycznych i prawnych oraz jest dopuszczone do obrotu prawnego na terytorium UE. 
2. Zamówione paliwo żeglugowe musi posiadać jakość zgodną z normą ISO 8217:2017 lub równoważną oraz Rozporządze-

niem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 października 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w 
paliwie żeglugowym w tym sposobu jej oznaczania (Dz. U. z 2015 r., poz.1665) dot. statków o polskiej przynależności i 
przebywających  
w polskich obszarach morskich - zawartość siarki nie może przekraczać 0,1 % m/m. Wymagana gęstość paliwa w 
temp.15°C musi mieścić się w zakresie 820,0 - 860,0 kg/m3 oraz temperatura zapłonu musi wynosić powyżej 61° C. 

3. W okresie od 1 października do 31 marca każdego roku (okres zimowy) dostarczone w ramach umowy paliwo żeglugowe 
powinno posiadać parametry dostosowane do niskich temperatur otoczenia m.in.: temperatura blokady zimnego filtra: - 
10°C lub niższa. 

4. Zamawiający upoważniony jest do kontroli jakości paliwa żeglugowego dostarczonego przez Wykonawcę. Wykonawca w 
obecności przedstawiciela Zamawiającego, zobowiązany jest do przekazania próbki dostarczanego paliwa żeglugowego w 
specjalnie do tego celu przystosowanym pojemniku napełnionym w trakcie przepompowywania paliwa żeglugowego z auto-
cysterny na promy, dostawca powinien posiadać na instalacji tłocznej zawór umożliwiający pobranie próbki. Próbka musi 
być zaplombowana i opisana (data dostawy, ilość paliwa żeglugowego i nazwy promu, na które paliwo jest dostarczane). 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające jakość paliwa. 
6. W razie stwierdzenia wad w trakcie użytkowania paliwa żeglugowego, Zamawiający zgłosi niezwłocznie pisemną reklama-

cję Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzeć reklamację w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzyma-
nia i zawiadomić pisemnie Zamawiającego o jej uznaniu lub odrzuceniu z podaniem uzasadnienia. Nie udzielenie odpowie-
dzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od daty jej otrzymania, uważane będzie przez Zamawia-
jącego za uznanie reklamacji przez Wykonawcę. 

7. W przypadku dostarczenia paliwa złej jakości Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) dostarczenia Zamawiającemu paliwa żeglugowego wolnego od wad, 
2) naprawy ewentualnych szkód (awaria urządzeń technicznych na jednostkach pływających spowodowanych użyciem dostar-

czanego paliwa złej jakości, 
3) pokrycia kosztów przeprowadzenia nowej dostawy paliwa żeglugowego oraz ponownej analizy. 
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Było: 
Załącznik nr 4 do SIWZ ZP/28/2019 

 
UMOWA nr …………../2019 

zawarta w dniu ................... pomiędzy: 
 

Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 - 600 Świnoujście (NIP: 855-15-71-375) 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
której zadania w zakresie objętym umową wykonuje Żegluga Świnoujska, ul. Wybrzeże Władysława IV 12, 72 - 600 Świnoujście, 
reprezentowaną przez Dyrektora Żeglugi Świnoujskiej Pana Pawła Szynkaruka (na mocy udzielonego mu przez Prezydenta 
Miasta Świnoujście pełnomocnictwa Nr WO-KP.0052.4.2018 z dnia 02 stycznia 2018 r.), 
a 
.................................................................................................. 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 
reprezentowanym przez: 
......................................................................................... 
 
Niniejszą umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Dostawę paliwa na potrzeby Żeglugi Świnoujskiej (zwanych dalej przedmiotem dostawy lub materiałami) na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.): 

 
§ 1  

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować odpłatne, sukcesywne dostawy paliwa żeglugowego MGO-
DMA w ilości ogółem 2 032 346,0 kg dla jednostek pływających Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu umowy oraz ofer-
tą Wykonawcy z dnia …………., stanowiącymi odpowiednio załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Paliwo żeglugowe określone w ust. 1 Wykonawca dostarczy w godzinach : 0000 - 2359, na własny koszt i ryzyko do miejsc cumo-
wania promów Centrum i Warszów w sposób określony w załączniku Nr 1 oraz wyda paliwo na poszczególne jednostki pływają-
ce Zamawiającego. 

3. Paliwo żeglugowe będzie dostarczane ze zbiorników autocysterny do zbiorników paliwowych promów Zamawiającego wyszcze-
gólnionych w wykazie w załączniku Nr 1 do umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w wykazie jednostek pływających uprawnionych do odbioru paliwa żeglugowego. 
5. Zamówienia jednostkowe realizowane będą na podstawie zlecenia przesłanego faksem lub pocztą elektroniczną przez Zama-

wiającego do Wykonawcy, z określeniem ilości zamówionego paliwa, jednostek, na które ma być dostarczone, miejsca dostawy i 
terminu dostawy sprecyzowanymi w załączniku Nr 1. Dostawy realizowane na zlecenie zostaną wykonane w ciągu …… dni ro-
boczych zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik Nr 2. 

6. Wykonawca w dniu poprzedzającym dostawę potwierdzi przyjęcie jej do realizacji, w sposób określony w ust. 5,  
w rozdzieleniu na poszczególne jednostki Zamawiającego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości paliwa aniżeli określona w ust. 1 umowy: 

1) w każdym przypadku w wymiarze do 20% w stosunku do całości dostawy określonej w § 1 ust. 1 umowy. 

2) w przypadku, gdy wartość zamówień jednostkowych przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 

Zamówienia, określoną w § 3 ust. 1. 
8. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego treści ust. 7, Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszcze-

nia względem Zamawiającego. 

 
§ 2  

1. Wykonawca oświadcza, że oferowane paliwo żeglugowe odpowiada pod względem jakości wymaganiom polskich 
 i unijnych norm jakościowych, jest wolne od wad fizycznych i prawnych oraz jest dopuszczone do obrotu prawnego na terytorium 
UE. 

2. Paliwo żeglugowe musi charakteryzować się następującymi parametrami: zawartość siarki - maksymalnie 0,10%, gęstość  
w temperaturze 15°C - maksymalnie 860 kg/m3. 

3. W okresie zimowym od 1 października do 31 marca każdego roku dostarczone paliwo żeglugowe powinno posiadać parametry 
dostosowane do niskich temperatur otoczenia m.in. temperatury blokady zimnego filtra: - 10°C lub niższa. 

4. Zamawiający upoważniony jest do kontroli jakości paliwa żeglugowego dostarczonego przez Wykonawcę. Wykonawca w obec-
ności przedstawiciela Zamawiającego, zobowiązany jest do przekazania próbki paliwa żeglugowego dla każdego bunkrowanego 
statku w specjalnie do tego celu przystosowanym pojemniku, napełnionym w trakcie przepompowywania paliwa żeglugowego na 



statki z autocysterny. Próbka musi być zaplombowana i opisana (data dostawy, ilość paliwa żeglugowego i nazwa promu, na któ-
ry paliwo jest dostarczane). 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające jakość paliwa  
i zobowiązuje się do ich udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego w terminie do 3 dni kalendarzowych od otrzymania 
wniosku o ich udostepnienie. 

6. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy w zakresie w niej nieokreślonym, zgodny jest z opisem przedmiotu zamówienia, 
stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy. 

 

§ 3  
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wartość: 

1)  ……….. zł (słownie: ………..) netto, 
2)  …………. zł (słownie: ………) VAT 
3)  ………… zł (słownie: ……….) brutto. 

2. Narzut Wykonawcy w wysokości: 
1) ……….. zł (słownie: ………..) netto, 
2)  …………. zł (słownie: ………) VAT 
3)  ………… zł (słownie: ……….) brutto. 
określony na podstawie oferty Wykonawcy jest stały i niezmienny przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, 

3. Narzut Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty i należności Wykonawcy wynikające z realizacji dostaw na podstawie niniejszej 
umowy (z wyłączeniem ceny producenta), a w szczególności: 

1) transport autocysterną partii paliwa żeglugowego, wykonany przez Wykonawcę do poszczególnych przystani promowych, 
których miejsca zostały określone w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy, 

2) wydanie paliwa żeglugowego ze zbiorników autocysterny do zbiorników paliwowych promów, wskazanych przez Zamawiają-

cego, 

3) koszty wystawienia atestów i certyfikatów na przedmiot umowy, 

4) pobrania i przekazania próbki z dostarczanej partii paliwa, zgodnie z procedurą określoną w § 2 ust. 4. 
4. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny paliwa żeglugowego wyłącznie w przypadku: 

1) zmiany ceny paliwa określonej w ust. 6, 

2) zmiany stawki podatku VAT. 

5. W zależności od zmiany ceny producenta, Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia wynikającego z oferty, ilość paliwa 
podana w ofercie pozostaje bez zmian. 

6. Podczas realizacji dostaw, cena dla dostawy obliczana będzie w oparciu o notowania z dnia poprzedzającego dostawę z giełdy 
w Londynie, publikowane przez Platts Marketscan. Podana w ofercie cena producenta będzie wyliczona na podstawie wartości 
niższej z notowań z dnia poprzedzającego dostawę, z pozycji Gasoil 0.1 % z tabeli Northwest Europę Cargoes CIF NWE/Basis 
ARA, przeliczoną na PLN wg średniego kursu celnego dla USD do ustalenia wartości celnej (art. 53 ust.1 lit. a) UKC) z dnia po-
przedzającego dostawy. 

7. Przy wyliczeniu faktury Strony będą kierowały się następującym wzorem: 

1) Litry obserwowane x współczynnik korekcyjny = litry w tem. 15°C w zaokrągleniu do pełnego litra; 

2) Litry w tem. 15°C x gęstość w tem. 15°C = masa w tonach w zaokrągleniu do kg. 

8. W przypadku, gdy w toku wykonywania umowy Zamawiający dokona zakupu paliwa za kwotę wyczerpującą umówioną cenę 
określoną w § 3 ust. 1 umowy, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej. 

9. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie potwierdzenie przez Zamawiającego przyjęcia dostawy (tj. dzień 
zakończenia tankowania) paliwa żeglugowego na dokumencie dostawy/kwicie bunkrowym, określonym w § 1 umowy. Wyko-
nawca wystawi faktury VAT oddzielnie na każdą jednostkę pływającą Zamawiającego. 

10. Do każdej faktury VAT Wykonawca dołączy notowania, tabele kursów średnich celnych zgodne z ust. 6, sposób obliczenia ceny 
paliwa oraz kwit bunkrowy/ dokument dostawy wyrobów objętych zwolnieniem z akcyzy. 

11. Zamawiający, na podstawie przedłożonych faktur VAT Wykonawcy, które Wykonawca wystawi zgodnie z ustawą z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 2174 ze zm.) zobowiązuje się zapłacić należność ustaloną 
według zasad określonych w niniejszym paragrafie. Zapłata należności nastąpi przelewem, na rachunek Wykonawcy podany na 
fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktur VAT wraz z dokumentami 
określonymi w ust. 9. 

12. Rozliczenie ilościowe dostawy paliwa żeglugowego następować będzie w kilogramach po przeliczeniu litrów, według wskazań 
urządzenia pomiarowego autocysterny; urządzenie musi być oplombowane i posiadać aktualny atest, 

13. Urządzenia pomiarowe auto-cysterny wykonującej dostawę paliwa żeglugowego powinny być zalegalizowane i posiadać aktual-
ne świadectwo legalizacji wydane przez Główny Urząd Miar i Wag. 

14. Świadectwo legalizacji urządzenia pomiarowego powinno zawierać numery plomb. Zaworów wlewowych, spustowych oraz 
pokryw autocysterny oraz numer VIN pojazdu. 
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15. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
16. Za zwłokę w zapłacie należności wynikającej z faktur Wykonawcy przysługuje prawo do żądania od Zamawiającego odsetek w 

wysokości ustawowej. 

 

§ 4  
1. W razie stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego paliwa żeglugowego w trakcie użytkowania, Zamawiający zgłosi nie-

zwłocznie pisemną reklamację do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 7 dni kalenda-
rzowych od daty jej otrzymania i zawiadomić pisemnie Zamawiającego o jej uznaniu lub odrzuceniu z podaniem uzasadnienia. 
Nieudzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację we wskazanym terminie uważane będzie przez Zamawiającego za uznanie 
reklamacji przez Wykonawcę. 

2. Załatwienie reklamacji następować będzie poprzez wymianę paliwa wadliwego na wolne od wad na koszt Wykonawcy, w termi-
nie 7 dni kalendarzowych licząc od daty uznania reklamacji. 

3. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego paliwa, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 
1) dostarczenia Zamawiającemu paliwa żeglugowego wolnego od wad, 
2) naprawy ewentualnych szkód (awaria urządzeń technicznych na jednostkach pływających), spowodowanych użyciem do-

starczonego paliwa, 

3) pokrycia kosztów przeprowadzenia nowej dostawy paliwa żeglugowego oraz ponownej analizy. 

 

§ 5  

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od 01/01/2020 r. do dnia 31/12/2020 r. lub do dnia wyczerpania łącznej kwoty wskazanej 
w Umowie w § 3 ust. 1- w zależności od tego, które z w/w zdarzeń wystąpi wcześniej.  

 
§ 6  

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 
2. Wykonawca faktury zobowiązany jest wystawiać faktury VAT wg. poniższych wymagań: 

1) Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 - 600 Świnoujście (NIP: 855-15-71-375) 
2) Odbiorca (nabywca): Żegluga Świnoujska, ul. Wybrzeże Władysława IV 12, 72 - 600 Świnoujście, 

3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i 
usług (VAT). 

4. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji podatkowych), 
spowodowanych: 

1) wadliwym wystawieniem faktury VAT, 
2) brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT, wystawionej na rzecz Zamawiającego za wykonanie dostawy, 
3) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 

 
§ 7  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za zwłokę w dostawie zamówionej partii paliwa żeglugowego w wysokości 1% ceny umownej netto należnej za daną dosta-

wę, za każdy dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi - w wysokości 1% ceny umownej netto należ-

nej za daną dostawę, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% ceny 

umownej brutto, określonej w § 3 ust.1. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - 

w wysokości 10% ceny umownej brutto określonej w § 3 ust. 1. 
3. W przypadku, gdy wyrządzona szkoda przekracza wartość kar umownych lub powstała w wyniku zdarzeń, za które nie przewi-

dziano kar umownych, stronom przysługują roszczenia odszkodowawcze na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie Cy-
wilnym -odpowiednio prawo do odszkodowania uzupełniającego lub odszkodowania pokrywającego całość szkody. 

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wy-
konanie umowy. 

 
§ 8  

1. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do prowadzenia nadzoru nad wykonaniem przedmiotu umowy są: 
1) Pan…. - kierownik …… ………. Żeglugi Świnoujskiej, tel. 91 ……, kom. ……., faks 91 ……, e-mail: 

……………….@zegluga.swi.pl 



2. Przedstawicielami upoważnionymi do reprezentowania Wykonawcy w sprawach dotyczących wykonania przedmiotu umowy są: 
1) Pan…. - kierownik oddziału ………. ., tel. ….……, kom. ……., faks ………, e-mail: ……………….@........ 

 
§ 9 

1. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się terminowo z dostawy lub nie dostarczy produktów wolnych od wad, Zamawiającemu 
przysługuje prawo do rezygnacji z dostawy lub części dostawy niedoręczonej w terminie lub wadliwej 
 i dokonania interwencyjnego zakupu u innego Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy (koszt transportu, różnica  
w cenie), bez odrębnego wzywania. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności, o których mowa w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy.  
3. Wydłużenie terminu realizacji poszczególnych zamówień jednostkowych (dostaw) może nastąpić wyłącznie  

w przypadku działania siły wyższej. W takim przypadku Wykonawca niezwłocznie pisemnie zawiadomi Zamawiający  
o powyższych okolicznościach przedstawiając dowody potwierdzające zaistnienie powyższych okoliczności oraz wskaże 
proponowany termin dostawy. Nowy termin realizacji dostawy zostanie ustalony przez Strony umowy. 

 
§ 10  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia  
w przypadku: 
1) minimum dwukrotnego niewywiązania się przez Wykonawcę z terminów realizacji zamówień, 
2) minimum dwukrotnego dostarczenia towaru złej jakości, nieodpowiadającej warunkom umowy; 
3) nieprzedstawienia dowodu ubezpieczenia, zgodnie z § 12, 
4) innego istotnego naruszenia postanowień umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 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. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze, a Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego za zrealizowaną część umowy. 

 
§ 11 

1. Jeżeli Zamawiający rozwiąże umowę z przyczyn, o których mowa w § 10 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania 
interwencyjnego zakupu przedmiotu dostawy u innego Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy (transport, różnica w cenie). 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności, o których mowa w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
§ 12 

1. Wykonawca niniejszym oświadcza, ze posiada aktualną (tj. ważną przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy) umowę 
ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej na kwotę 5 500 000,00 zł. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności przez okres trwania niniejszej umowy i w odpowiednim terminie przedstawi dowód zawarcie umowy 
ubezpieczenia, wraz z potwierdzeniem zapłaty składki na kolejny okres. 

3. W przypadku powzięcia przez Zamawiający wątpliwości co do prawdziwości zawarcia umowy ubezpieczenia, Zamawiający jest 
uprawniony do żądania od Wykonawcy przedłożenia dowodu ubezpieczenia, w tym potwierdzenia Zakładu Ubezpieczeń, że 
umowa ubezpieczeniowa została zawarta przez Wykonawcę zgodnie ze złożoną kopią dowodu zawarcia ubezpieczenia. 
Wykonawca złoży dowód w terminie 3 dni od dnia wezwania. Dowód zawarcia umowy ubezpieczenia zostanie przedłożony na 
każde żądanie Zamawiającego. 

 
§ 13 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 
2. Stosownie do art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany dotyczącej: 

1) nastąpiła zmian nazwy handlowej oferowanego przedmiotu zamówienia – w zakresie określenia przedmiotu umowy; 
2) wprowadzenia zamienników o takich samych parametrach o ile nie będą droższe niż cena ofertowa – w zakresie określenia 

przedmiotu umowy; 
3) dopuszcza się zmianę ceny w przypadku zaproponowania obniżki ceny ofertowej przez Wykonawcę; 
4) zmiany cen mogą także nastąpić w wyniku zmiany stawki VAT oraz jeżeli przedmiot dostawy zostanie obarczony 

obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał w dniu podpisania umowy. Aneks powinien zawierać uzasadnienie 
wraz z kalkulacją ceny; 

5) nastąpił brak produktów na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. wycofanie z rynku i zaprzestanie produkcji) – 
istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, produktem równoważnym, ale przy cenie nie wyższej 
niż określona w umowie chyba, że niemożność sprzedaży po tej samej cenie wynika z przyczyn niezależnych od 
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Wykonawcy, w szczególności, jeżeli ze względu na cenę producenta dostarczenie produktu po umówionej cenie groziłoby 
Wykonawcy stratą – w takiej sytuacji dopuszcza się możliwość zmiany ceny, 

6) zmiany Wykonawcy, będącej wynikiem połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

7) łączna wartość zmian jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonego w § 3 ust. 1. 
3. Postanowienia ust. 2 nie oznaczają deklaracji zgody Zamawiający na dokonanie zmiany umowy w wymienionych przypadkach, 

względnie na podjęcie rokowań idących w tym kierunku. Zgoda należy tu od swobodnej decyzji Zamawiający. W każdym 
przypadku Zamawiający może odmówić zmiany lub podjęcia rokowań bez podania przyczyny, lub nie składać żadnych oświadczeń 
w tym względzie z równorzędnym skutkiem jak brak zgody. 

 
§ 14  

1. W przypadku zmiany adresu siedziby Wykonawcy winien ten fakt zgłosić niezwłocznie Zamawiający, a jeżeli tego nie uczyni, to 
pisma doręczone pod dotychczasowy adres będą uważane za doręczone prawidłowo. 

2. Oświadczenia Zamawiający wymagające doręczenia Wykonawcy na piśmie są skuteczne, jeżeli zostaną dokonane listem 
poleconym na adres siedziby Wykonawcy lub wskazany przez niego adres do doręczeń. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych i ustawy - Kodeks cywilny. 

4. Spory powstałe na tle umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiający. 
5. Wykonawca zobowiązuje się nie przelewać na osobę trzecią jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z umowy, 

 a w szczególności wierzytelności przysługujących mu od Zamawiający na podstawie niniejszej umowy bez jego pisemnej zgody 
pod rygorem nieważności.  

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla 
Zamawiający. 

 
Integralną część umowy stanowią załączniki do umowy: 
Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu umowy, 
Załącznik Nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia ........................................  
Załącznik nr 3 – SIWZ z załącznikami 

Zamawiający         Wykonawca 
 

Zmienia się na: 
Załącznik nr 4 do SIWZ ZP/28/2019 

 
UMOWA nr …………../2019 

zawarta w dniu ................... pomiędzy: 
 

Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 - 600 Świnoujście (NIP: 855-15-71-375) 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
której zadania w zakresie objętym umową wykonuje Żegluga Świnoujska, ul. Wybrzeże Władysława IV 12, 72 - 600 Świnoujście, 
reprezentowaną przez Dyrektora Żeglugi Świnoujskiej Pana Pawła Szynkaruka (na mocy udzielonego mu przez Prezydenta 
Miasta Świnoujście pełnomocnictwa Nr WO-KP.0052.4.2018 z dnia 02 stycznia 2018 r.), 
a 
.................................................................................................. 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 
reprezentowanym przez: 
......................................................................................... 
 
Niniejszą umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Dostawę paliwa na potrzeby Żeglugi Świnoujskiej (zwanych dalej przedmiotem dostawy lub materiałami) na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.): 

 
§ 1  



1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować odpłatne, sukcesywne dostawy paliwa żeglugowego MGO-
DMA w ilości ogółem 2 032 346,0 kg dla jednostek pływających Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu umowy oraz ofer-
tą Wykonawcy z dnia …………., stanowiącymi odpowiednio załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Paliwo żeglugowe określone w ust. 1 Wykonawca dostarczy w godzinach : 0000 - 2359, na własny koszt i ryzyko do miejsc cumo-
wania promów Centrum i Warszów w sposób określony w załączniku Nr 1 oraz wyda paliwo na poszczególne jednostki pływają-
ce Zamawiającego. 

3. Paliwo żeglugowe będzie dostarczane ze zbiorników autocysterny do zbiorników paliwowych promów Zamawiającego wyszcze-
gólnionych w wykazie w załączniku Nr 1 do umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w wykazie jednostek pływających uprawnionych do odbioru paliwa żeglugowego. 
5. Zamówienia jednostkowe realizowane będą na podstawie zlecenia przesłanego faksem lub pocztą elektroniczną przez Zama-

wiającego do Wykonawcy, z określeniem ilości zamówionego paliwa, jednostek, na które ma być dostarczone, miejsca dostawy i 
terminu dostawy sprecyzowanymi w załączniku Nr 1. Dostawy realizowane na zlecenie zostaną wykonane w ciągu …… dni ro-
boczych zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik Nr 2. 

6. Wykonawca w dniu poprzedzającym dostawę potwierdzi przyjęcie jej do realizacji, w sposób określony w ust. 5,  
w rozdzieleniu na poszczególne jednostki Zamawiającego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości paliwa aniżeli określona w ust. 1 umowy: 

1) w każdym przypadku w wymiarze do 20% w stosunku do całości dostawy określonej w § 1 ust. 1 umowy. 

2) w przypadku, gdy wartość zamówień jednostkowych przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 

Zamówienia, określoną w § 3 ust. 1. 
8. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego treści ust. 7, Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszcze-

nia względem Zamawiającego. 

 
§ 2  

1. Wykonawca oświadcza, że oferowane paliwo żeglugowe odpowiada pod względem jakości wymaganiom polskich 
 i unijnych norm jakościowych, jest wolne od wad fizycznych i prawnych oraz jest dopuszczone do obrotu prawnego na terytorium 
UE. 

2. Paliwo żeglugowe musi charakteryzować się następującymi parametrami: zawartość siarki - maksymalnie 0,10%, gęstość w 
temperaturze 15°C - maksymalnie 860 kg/m3. 

3. W okresie zimowym od 1 października do 31 marca każdego roku dostarczone paliwo żeglugowe powinno posiadać parametry 
dostosowane do niskich temperatur otoczenia m.in. temperatury blokady zimnego filtra: - 10°C lub niższa. 

4. Zamawiający upoważniony jest do kontroli jakości paliwa żeglugowego dostarczonego przez Wykonawcę. Wykonawca w obec-
ności przedstawiciela Zamawiającego, zobowiązany jest do przekazania próbki paliwa żeglugowego dla każdego bunkrowanego 
statku w specjalnie do tego celu przystosowanym pojemniku, napełnionym w trakcie przepompowywania paliwa żeglugowego na 
statki z autocysterny. Próbka musi być zaplombowana i opisana (data dostawy, ilość paliwa żeglugowego i nazwa promu, na któ-
ry paliwo jest dostarczane). 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające jakość paliwa  
i zobowiązuje się do ich udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego w terminie do 3 dni kalendarzowych od otrzymania 
wniosku o ich udostepnienie. 

6. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy w zakresie w niej nieokreślonym, zgodny jest z opisem przedmiotu zamówienia, 
stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy. 

 

§ 3  
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wartość: 

1)  ……….. zł (słownie: ………..) netto, 
2)  …………. zł (słownie: ………) VAT 
3)  ………… zł (słownie: ……….) brutto. 

2. Narzut Wykonawcy w wysokości: 
1) ……….. zł (słownie: ………..) netto, 
2)  …………. zł (słownie: ………) VAT 
3)  ………… zł (słownie: ……….) brutto. 
określony na podstawie oferty Wykonawcy jest stały i niezmienny przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, 

3. Narzut Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty i należności Wykonawcy wynikające z realizacji dostaw na podstawie niniejszej 
umowy (z wyłączeniem ceny producenta), a w szczególności: 

1) transport autocysterną partii paliwa żeglugowego, wykonany przez Wykonawcę do poszczególnych przystani promowych, 

których miejsca zostały określone w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy, 

2) wydanie paliwa żeglugowego ze zbiorników autocysterny do zbiorników paliwowych promów, wskazanych przez Zamawiają-

cego, 
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3) koszty wystawienia atestów i certyfikatów na przedmiot umowy, 

4) pobrania i przekazania próbki z dostarczanej partii paliwa, zgodnie z procedurą określoną w § 2 ust. 4. 
4. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny paliwa żeglugowego wyłącznie w przypadku: 

1) zmiany ceny paliwa określonej w ust. 6, 

2) zmiany stawki podatku VAT. 

5. W zależności od zmiany ceny producenta, Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia wynikającego z oferty, ilość paliwa 
podana w ofercie pozostaje bez zmian. 

6. Podczas realizacji dostaw, cena dla dostawy obliczana będzie w oparciu o notowania z dnia poprzedzającego dostawę z giełdy w 
Londynie, publikowane przez Platts Marketscan. Podana w ofercie cena producenta będzie wyliczona na podstawie wartości niż-
szej z notowań z dnia poprzedzającego dostawę, z pozycji Gasoil 0.1 % z tabeli Northwest Europę Cargoes CIF NWE/Basis ARA, 
przeliczoną na PLN wg średniego kursu celnego dla USD do ustalenia wartości celnej (art. 53 ust.1 lit. a) UKC) z dnia poprzedza-
jącego dostawy. 

7. Przy wyliczeniu faktury Strony będą kierowały się następującym wzorem: 

1) Litry obserwowane x współczynnik korekcyjny = litry w tem. 15°C w zaokrągleniu do pełnego litra; 

2) Litry w tem. 15°C x gęstość w tem. 15°C = masa w tonach w zaokrągleniu do kg. 
8. W przypadku, gdy w toku wykonywania umowy Zamawiający dokona zakupu paliwa za kwotę wyczerpującą umówioną cenę okre-

śloną w § 3 ust. 1 umowy, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej. 
9. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie potwierdzenie przez Zamawiającego przyjęcia dostawy (tj. dzień za-

kończenia tankowania) paliwa żeglugowego na dokumencie dostawy/kwicie bunkrowym, określonym w § 1 umowy. Wykonawca 
wystawi faktury VAT oddzielnie na każdą jednostkę pływającą Zamawiającego. 

10. Do każdej faktury VAT Wykonawca dołączy notowania, tabele kursów średnich celnych zgodne z ust. 6, sposób obliczenia ceny 
paliwa oraz kwit bunkrowy/ dokument dostawy wyrobów objętych zwolnieniem z akcyzy. 

11. Zamawiający, na podstawie przedłożonych faktur VAT Wykonawcy, które Wykonawca wystawi zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 2174 ze zm.) zobowiązuje się zapłacić należność ustaloną według za-
sad określonych w niniejszym paragrafie. Zapłata należności nastąpi przelewem, na rachunek Wykonawcy podany na fakturze, w 
terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktur VAT wraz z dokumentami określonymi w 
ust. 9. 

12. Rozliczenie ilościowe dostawy paliwa żeglugowego następować będzie w kilogramach po przeliczeniu litrów, według wskazań 
urządzenia pomiarowego autocysterny; urządzenie musi być oplombowane i posiadać aktualny atest, 

13. Urządzenia pomiarowe auto-cysterny wykonującej dostawę paliwa żeglugowego powinny być zalegalizowane i posiadać aktualne 
świadectwo legalizacji wydane przez Główny Urząd Miar i Wag. 

14. Świadectwo legalizacji urządzenia pomiarowego powinno zawierać numery plomb. Zaworów wlewowych, spustowych oraz pokryw 
autocysterny oraz numer VIN pojazdu. 

15. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
16. Za zwłokę w zapłacie należności wynikającej z faktur Wykonawcy przysługuje prawo do żądania od Zamawiającego odsetek w 

wysokości ustawowej. 

 

§ 4  
1. W razie stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego paliwa żeglugowego w trakcie użytkowania, Zamawiający zgłosi nie-

zwłocznie pisemną reklamację do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 7 dni kalenda-
rzowych od daty jej otrzymania i zawiadomić pisemnie Zamawiającego o jej uznaniu lub odrzuceniu z podaniem uzasadnienia. 
Nieudzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację we wskazanym terminie uważane będzie przez Zamawiającego za uznanie 
reklamacji przez Wykonawcę. 

2. Załatwienie reklamacji następować będzie poprzez wymianę paliwa wadliwego na wolne od wad na koszt Wykonawcy, w termi-
nie 7 dni kalendarzowych licząc od daty uznania reklamacji. 

3. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego paliwa, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 
1) dostarczenia Zamawiającemu paliwa żeglugowego wolnego od wad, 
2) naprawy ewentualnych szkód (awaria urządzeń technicznych na jednostkach pływających), spowodowanych użyciem do-

starczonego paliwa, 
3) pokrycia kosztów przeprowadzenia nowej dostawy paliwa żeglugowego oraz ponownej analizy. 

 

§ 5  

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od 01/01/2020 r. do dnia 31/12/2020 r. lub do dnia wyczerpania łącznej kwoty wskazanej 
w Umowie w § 3 ust. 1- w zależności od tego, które z w/w zdarzeń wystąpi wcześniej.  



 
§ 6  

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 
2. Wykonawca faktury zobowiązany jest wystawiać faktury VAT wg. poniższych wymagań: 

1) Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 - 600 Świnoujście (NIP: 855-15-71-375) 
2) Odbiorca (nabywca): Żegluga Świnoujska, ul. Wybrzeże Władysława IV 12, 72 - 600 Świnoujście, 

3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i 
usług (VAT). 

4. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji podatkowych), 
spowodowanych: 

1) wadliwym wystawieniem faktury VAT, 
2) brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT, wystawionej na rzecz Zamawiającego za wykonanie dostawy, 
3) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 

 
§ 7  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za zwłokę w dostawie zamówionej partii paliwa żeglugowego w wysokości 1% ceny umownej netto należnej za daną dosta-

wę, za każdy dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi - w wysokości 1% ceny umownej netto należ-

nej za daną dostawę, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% ceny 

umownej brutto, określonej w § 3 ust.1. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - 

w wysokości 10% ceny umownej brutto określonej w § 3 ust. 1. 
3. W przypadku, gdy wyrządzona szkoda przekracza wartość kar umownych lub powstała w wyniku zdarzeń, za które nie przewi-

dziano kar umownych, stronom przysługują roszczenia odszkodowawcze na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie Cy-
wilnym -odpowiednio prawo do odszkodowania uzupełniającego lub odszkodowania pokrywającego całość szkody. 

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wy-
konanie umowy. 

 
§ 8  

1. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do prowadzenia nadzoru nad wykonaniem przedmiotu umowy są: 
1) Pan…. - kierownik …… ………. Żeglugi Świnoujskiej, tel. 91 ……, kom. ……., faks 91 ……, e-mail: 

……………….@zegluga.swi.pl 
2. Przedstawicielami upoważnionymi do reprezentowania Wykonawcy w sprawach dotyczących wykonania przedmiotu umowy są: 

1) Pan…. - kierownik oddziału ………. ., tel. ….……, kom. ……., faks ………, e-mail: ……………….@........ 
 

§ 9 
1. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się terminowo z dostawy lub nie dostarczy produktów wolnych od wad, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do rezygnacji z dostawy lub części dostawy niedoręczonej w terminie lub wadliwej i dokonania 
interwencyjnego zakupu u innego Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy (koszt transportu, różnica w cenie), bez odrębnego 
wzywania. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności, o których mowa w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy.  
3. Wydłużenie terminu realizacji poszczególnych zamówień jednostkowych (dostaw) może nastąpić wyłącznie w przypadku 

działania siły wyższej. W takim przypadku Wykonawca niezwłocznie pisemnie zawiadomi Zamawiający o powyższych 
okolicznościach przedstawiając dowody potwierdzające zaistnienie powyższych okoliczności oraz wskaże proponowany termin 
dostawy. Nowy termin realizacji dostawy zostanie ustalony przez Strony umowy. 

 
§ 10  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia w przypadku: 
1) minimum dwukrotnego niewywiązania się przez Wykonawcę z terminów realizacji zamówień, 
2) minimum dwukrotnego dostarczenia towaru złej jakości, nieodpowiadającej warunkom umowy; 
3) nieprzedstawienia dowodu ubezpieczenia, zgodnie z § 12, 
4) innego istotnego naruszenia postanowień umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 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. 
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3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze, a Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego za zrealizowaną część umowy. 

 
§ 11 

1. Jeżeli Zamawiający rozwiąże umowę z przyczyn, o których mowa w § 10 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania 
interwencyjnego zakupu przedmiotu dostawy u innego Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy (transport, różnica w cenie). 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności, o których mowa w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
§ 12 

1. Wykonawca niniejszym oświadcza, ze posiada aktualną (tj. ważną przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy) umowę 
ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej na kwotę 2 500 000,00 zł. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności przez okres trwania niniejszej umowy i w odpowiednim terminie przedstawi dowód zawarcie umowy 
ubezpieczenia, wraz z potwierdzeniem zapłaty składki na kolejny okres. 

3. W przypadku powzięcia przez Zamawiający wątpliwości co do prawdziwości zawarcia umowy ubezpieczenia, Zamawiający jest 
uprawniony do żądania od Wykonawcy przedłożenia dowodu ubezpieczenia, w tym potwierdzenia Zakładu Ubezpieczeń, że 
umowa ubezpieczeniowa została zawarta przez Wykonawcę zgodnie ze złożoną kopią dowodu zawarcia ubezpieczenia. 
Wykonawca złoży dowód w terminie 3 dni od dnia wezwania. Dowód zawarcia umowy ubezpieczenia zostanie przedłożony na 
każde żądanie Zamawiającego. 

 
§ 13 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 
2. Stosownie do art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany dotyczącej: 

1) Miana treści nastąpiła zmian nazwy handlowej oferowanego przedmiotu zamówienia – w zakresie określenia przedmiotu 
umowy; 

2) wprowadzenia zamienników o takich samych parametrach o ile nie będą droższe niż cena ofertowa – w zakresie określenia 
przedmiotu umowy; 

3) dopuszcza się zmianę ceny w przypadku zaproponowania obniżki ceny ofertowej przez Wykonawcę; 
4) zmiany cen mogą także nastąpić w wyniku zmiany stawki VAT oraz jeżeli przedmiot dostawy zostanie obarczony 

obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał w dniu podpisania umowy. Aneks powinien zawierać uzasadnienie 
wraz z kalkulacją ceny; 

5) nastąpił brak produktów na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. wycofanie z rynku i zaprzestanie produkcji) – 
istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, produktem równoważnym, ale przy cenie nie wyższej 
niż określona w umowie chyba, że niemożność sprzedaży po tej samej cenie wynika z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, w szczególności, jeżeli ze względu na cenę producenta dostarczenie produktu po umówionej cenie groziłoby 
Wykonawcy stratą – w takiej sytuacji dopuszcza się możliwość zmiany ceny, 

6) zmiany Wykonawcy, będącej wynikiem połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

7) łączna wartość zmian jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonego w § 3 ust. 1. 
3. Postanowienia ust. 2 nie oznaczają deklaracji zgody Zamawiający na dokonanie zmiany umowy w wymienionych przypadkach, 

względnie na podjęcie rokowań idących w tym kierunku. Zgoda należy tu od swobodnej decyzji Zamawiający. W każdym 
przypadku Zamawiający może odmówić zmiany lub podjęcia rokowań bez podania przyczyny, lub nie składać żadnych 
oświadczeń w tym względzie z równorzędnym skutkiem jak brak zgody. 

 
§ 14  

1. W przypadku zmiany adresu siedziby Wykonawcy winien ten fakt zgłosić niezwłocznie Zamawiający, a jeżeli tego nie uczyni, to 
pisma doręczone pod dotychczasowy adres będą uważane za doręczone prawidłowo. 

2. Oświadczenia Zamawiający wymagające doręczenia Wykonawcy na piśmie są skuteczne, jeżeli zostaną dokonane listem 
poleconym na adres siedziby Wykonawcy lub wskazany przez niego adres do doręczeń. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych i ustawy - Kodeks cywilny. 

4. Spory powstałe na tle umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiający. 



5. Wykonawca zobowiązuje się nie przelewać na osobę trzecią jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z umowy, 
 a w szczególności wierzytelności przysługujących mu od Zamawiający na podstawie niniejszej umowy bez jego pisemnej zgody 
pod rygorem nieważności.  

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla 
Zamawiający. 

 
Integralną część umowy stanowią załączniki do umowy: 
Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu umowy, 
Załącznik Nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia ........................................  
Załącznik nr 3 – SIWZ z załącznikami 

Zamawiający         Wykonawca 
 

Było: 
Załącznik nr 5 do SIWZ ZP/28/2019 

 
UMOWA nr …………../2019 

zawarta w dniu ................... pomiędzy: 
 

Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 - 600 Świnoujście (NIP: 855-15-71-375) 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
której zadania w zakresie objętym umową wykonuje Żegluga Świnoujska, ul. Wybrzeże Władysława IV 12, 72 - 600 Świnoujście, 
reprezentowaną przez Dyrektora Żeglugi Świnoujskiej Pana Pawła Szynkaruka (na mocy udzielonego mu przez Prezydenta 
Miasta Świnoujście pełnomocnictwa Nr WO-KP.0052.4.2018 z dnia 02 stycznia 2018 r.), 
a 
.................................................................................................. 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 
reprezentowanym przez: 
......................................................................................... 
Niniejszą umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Dostawę paliwa na potrzeby Żeglugi Świnoujskiej (zwanych dalej przedmiotem dostawy lub materiałami) na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.): 

 
§ 1  

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć odpłatne, sukcesywne tankowanie benzyny bezołowiowej Pb 
95 w ilości ogółem 80,0 l oraz oleju napędowego ON w ilości 1 857,0 l dla Zamawiającego zgodnie 
 z opisem przedmiotu umowy oraz ofertą Wykonawcy z dnia …………., stanowiącymi odpowiednio załączniki Nr 1 
 i Nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Paliwo określone w ust. 1 upoważniony przedstawiciel Zamawiającego będzie odbierał w wyznaczonej stacji znajdującej się na 
lewobrzeżnej części m. Świnoujście przy ul…………….. w dni ………………. w godzinach : 0630 -1700, w sposób określony w za-
łączniku Nr 1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości paliwa aniżeli określona w ust. 1 umowy: 

1) w każdym przypadku w wymiarze do 10% w stosunku do całości dostawy określonej w § 1 ust. 1 umowy. 

2) w przypadku, gdy wartość zamówień jednostkowych przekroczy kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie Za-

mówienia, określoną w § 3 ust. 1. 
4. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego treści ust. 3, Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia 

względem Zamawiającego. 

 
§ 2  

1. Wykonawca oświadcza, że oferowane paliwo odpowiada pod względem jakości wymaganiom polskich i unijnych norm jakościo-

wych, jest wolne od wad fizycznych i prawnych oraz jest dopuszczone do obrotu prawnego na terytorium UE. 

2. Wykonawca zagwarantuje dostępność paliw płynnych odpowiednich do okresu ich stosowania: w okresie letnim tzw. paliwa 

letnie, w okresie zimowym tzw. paliwa zimowe. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające jakość paliwa  

i zobowiązuje się do ich udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego w terminie do 3 dni kalendarzowych od otrzymania 

wniosku o ich udostepnienie. 



Żegluga Świnoujska 

 

ul. Wybrzeże Władysława IV 12,  

72-600 Świnoujście  

tel. +48-91-321-21-40 

NIP: 8551478049    REGON: 810504943 

 

 

 

 
 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

4. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy w zakresie w niej nieokreślonym, zgodny jest z opisem przedmiotu zamówienia, 

stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy. 

 

§ 3  
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wartość: 

1)  ……….. zł (słownie: ………..) netto, 
2)  …………. zł (słownie: ………) VAT 
3)  ………… zł (słownie: ……….) brutto. 

2. Cena jaką Zamawiający zapłaci za każde tankowanie wynikać będzie z faktycznie zatankowanej jego ilości oraz cenę 1 l paliwa 
obowiązującej na stacji w dniu tankowania wraz z podatkiem VAT pomniejszonej o …… gr upustu, który jest stały i niezmienny 
przez cały okres obowiązywania umowy. 

3. Rozliczenie pobranych paliw będzie odbywać się dwa razy w miesiącu: 
1) za okres od 1-15 dnia każdego miesiąca, 
2)  za okres od 16  do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

4. W zależności od zmiany ceny paliw, Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia wynikającego z oferty, ilość paliwa podana 
w ofercie pozostaje bez zmian. 

5. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie potwierdzenie przez Zamawiającego pobrania paliwa, określonego 
w § 1 umowy. 

6. Do każdej faktury VAT Wykonawca dołączy zbiorczy raport zawierający min.: dzień tankowania, osobę pobierającą, rodzaj pali-
wa, ilość w litrach oraz cenę netto z dnia tankowania. 

7. Zamawiający, na podstawie przedłożonych faktur VAT Wykonawcy, które Wykonawca wystawi zgodnie z ustawą  
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) zobowiązuje się zapłacić należność 
ustaloną według zasad określonych w niniejszym paragrafie. Zapłata należności nastąpi przelewem, na rachunek Wykonawcy 
podany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT.  
W przypadku zmiany stawki podatku VAT, Wykonawca do ceny paliwa doliczy podatek VAT według stawki obowiązującej w da-
cie wystawienia faktury. 

8. Urządzenia pomiarowe na stacji powinny być zalegalizowane i posiadać aktualne świadectwo legalizacji wydane przez Główny 
Urząd Miar i Wag. 

9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
10. Za zwłokę w zapłacie należności wynikającej z faktur Wykonawcy przysługuje prawo do żądania od Zamawiającego odsetek w 

wysokości ustawowej. 

 

§ 4  

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od 01/01/2020 r. do dnia 31/12/2020 r. lub do dnia wyczerpania łącznej kwoty wskazanej 
w Umowie w § 3 ust. 1- w zależności od tego, które z w/w zdarzeń wystąpi wcześniej.  

 
§ 5  

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 
2. Wykonawca faktury zobowiązany jest wystawiać faktury VAT wg. poniższych wymagań: 

1) Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 - 600 Świnoujście (NIP: 855-15-71-375) 
2) Odbiorca (nabywca): Żegluga Świnoujska, ul. Wybrzeże Władysława IV 12, 72 - 600 Świnoujście, 

3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i 
usług (VAT). 

4. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji podatkowych), 
spowodowanych: 

1) wadliwym wystawieniem faktury VAT, 
2) brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT, wystawionej na rzecz Zamawiającego za wykonanie dostawy, 
3) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 

 
§ 6  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy - w wysokości 10% ceny umownej brutto, określonej w § 3 ust.1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - 
w wysokości 10% ceny umownej brutto określonej w § 3 ust. 1. 



3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wyko-
nanie umowy. 

 
§ 7  

1. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do prowadzenia nadzoru nad wykonaniem przedmiotu umowy są: 
1) Pan…. – kierownik ………. Żeglugi Świnoujskiej, tel. 91 ……, kom. ……., faks 91 ……, e-mail: 

……………….@zegluga.swi.pl 
2. Przedstawicielami upoważnionymi do reprezentowania Wykonawcy w sprawach dotyczących wykonania przedmiotu umowy są: 

1) Pan…. - kierownik oddziału ………. ., tel. ….……, kom. ……., faks ………, e-mail: ……………….@........ 

 
§ 8  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia  
w przypadku: 
1) nieprzedstawienia dowodu ubezpieczenia, zgodnie z § 9, 
2) innego istotnego naruszenia postanowień umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 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. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze, a Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego za zrealizowaną część umowy. 

 
§ 9 

1. Wykonawca niniejszym oświadcza, ze posiada aktualną (tj. ważną przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy) umowę 
ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej na kwotę 10 000,00 zł. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności przez okres trwania niniejszej umowy i w odpowiednim terminie przedstawi dowód zawarcie 
umowy ubezpieczenia, wraz z potwierdzeniem zapłaty składki na kolejny okres. 

3. W przypadku powzięcia przez Zamawiający wątpliwości co do prawdziwości zawarcia umowy ubezpieczenia, Zamawiający jest 
uprawniony do żądania od Wykonawcy przedłożenia dowodu ubezpieczenia, w tym potwierdzenia Zakładu Ubezpieczeń, że 
umowa ubezpieczeniowa została zawarta przez Wykonawcę zgodnie ze złożoną kopią dowodu zawarcia ubezpieczenia. 
Wykonawca złoży dowód w terminie 3 dni od dnia wezwania. Dowód zawarcia umowy ubezpieczenia zostanie przedłożony na 
każde żądanie Zamawiającego. 

 
§ 10 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 
2. Stosownie do art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany dotyczącej: 

1) nastąpiła zmian nazwy handlowej oferowanego przedmiotu zamówienia – w zakresie określenia przedmiotu umowy; 
2) wprowadzenia zamienników o takich samych parametrach o ile nie będą droższe niż cena ofertowa – w zakresie określenia 

przedmiotu umowy; 
3) dopuszcza się zmianę ceny w przypadku zaproponowania obniżki ceny ofertowej przez Wykonawcę; 
4) zmiany cen mogą także nastąpić w wyniku zmiany stawki VAT oraz jeżeli przedmiot dostawy zostanie obarczony 

obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał w dniu podpisania umowy. Aneks powinien zawierać uzasadnienie 
wraz z kalkulacją ceny; 

5) nastąpił brak produktów na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. wycofanie z rynku i zaprzestanie produkcji) – 
istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, produktem równoważnym, ale przy cenie nie wyższej 
niż określona w umowie chyba, że niemożność sprzedaży po tej samej cenie wynika  
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności, jeżeli ze względu na cenę producenta dostarczenie produktu po 
umówionej cenie groziłoby Wykonawcy stratą – w takiej sytuacji dopuszcza się możliwość zmiany ceny, 

6) zmiany Wykonawcy, będącej wynikiem połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału  
w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 
umowy, 

7) łączna wartość zmian jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonego w § 3 ust. 1. 
3. Postanowienia ust. 2 nie oznaczają deklaracji zgody Zamawiający na dokonanie zmiany umowy w wymienionych przypadkach, 

względnie na podjęcie rokowań idących w tym kierunku. Zgoda należy tu od swobodnej decyzji Zamawiający. W każdym 
przypadku Zamawiający może odmówić zmiany lub podjęcia rokowań bez podania przyczyny, lub nie składać żadnych oświadczeń 
w tym względzie z równorzędnym skutkiem jak brak zgody. 

§ 11  



Żegluga Świnoujska 

 

ul. Wybrzeże Władysława IV 12,  

72-600 Świnoujście  

tel. +48-91-321-21-40 

NIP: 8551478049    REGON: 810504943 
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1. W przypadku zmiany adresu siedziby Wykonawcy winien ten fakt zgłosić niezwłocznie Zamawiający, a jeżeli tego nie uczyni, to 
pisma doręczone pod dotychczasowy adres będą uważane za doręczone prawidłowo. 

2. Oświadczenia Zamawiający wymagające doręczenia Wykonawcy na piśmie są skuteczne, jeżeli zostaną dokonane listem 
poleconym na adres siedziby Wykonawcy lub wskazany przez niego adres do doręczeń. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych i ustawy - Kodeks cywilny. 

4. Spory powstałe na tle umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiający. 
5. Wykonawca zobowiązuje się nie przelewać na osobę trzecią jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z umowy, 

 a w szczególności wierzytelności przysługujących mu od Zamawiający na podstawie niniejszej umowy bez jego pisemnej zgody 
pod rygorem nieważności.  

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla 
Zamawiający. 
Integralną część umowy stanowią załączniki do umowy: 
Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu umowy, 
Załącznik Nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia ........................................  
Załącznik nr 3 – SIWZ z załącznikami 

Zamawiający         Wykonawca 

 
Zmienia się na: 

Załącznik nr 5 do SIWZ ZP/28/2019 

 
UMOWA nr …………../2019 

zawarta w dniu ................... pomiędzy: 
 

Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 - 600 Świnoujście (NIP: 855-15-71-375) 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
której zadania w zakresie objętym umową wykonuje Żegluga Świnoujska, ul. Wybrzeże Władysława IV 12, 72 - 600 Świnoujście, 
reprezentowaną przez Dyrektora Żeglugi Świnoujskiej Pana Pawła Szynkaruka (na mocy udzielonego mu przez Prezydenta 
Miasta Świnoujście pełnomocnictwa Nr WO-KP.0052.4.2018 z dnia 02 stycznia 2018 r.), 
a 
.................................................................................................. 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 
reprezentowanym przez: 
......................................................................................... 
Niniejszą umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Dostawę paliwa na potrzeby Żeglugi Świnoujskiej (zwanych dalej przedmiotem dostawy lub materiałami) na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.): 

 
§ 1  

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć odpłatne, sukcesywne tankowanie benzyny bezołowiowej 
Pb 95 w ilości ogółem 80,0 l oraz oleju napędowego ON w ilości 1 857,0 l dla Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu umo-
wy oraz ofertą Wykonawcy z dnia …………., stanowiącymi odpowiednio załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Paliwo określone w ust. 1 upoważniony przedstawiciel Zamawiającego będzie odbierał w wyznaczonej stacji znajdującej się na 
lewobrzeżnej części m. Świnoujście przy ul…………….. w dni ………………. w godzinach : 0630 -1700, w sposób określony w za-
łączniku Nr 1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości paliwa aniżeli określona w ust. 1 umowy: 

3) w każdym przypadku w wymiarze do 10% w stosunku do całości dostawy określonej w § 1 ust. 1 umowy. 

4) w przypadku, gdy wartość zamówień jednostkowych przekroczy kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie Za-

mówienia, określoną w § 3 ust. 1. 
4. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego treści ust. 3, Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszcze-

nia względem Zamawiającego. 

 
§ 2  

1. Wykonawca oświadcza, że oferowane paliwo odpowiada pod względem jakości wymaganiom polskich i unijnych norm jakościo-



wych, jest wolne od wad fizycznych i prawnych oraz jest dopuszczone do obrotu prawnego na terytorium UE. 

2. Wykonawca zagwarantuje dostępność paliw płynnych odpowiednich do okresu ich stosowania: w okresie letnim tzw. paliwa 

letnie, w okresie zimowym tzw. paliwa zimowe. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające jakość paliwa i zobowiązuje się do 

ich udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego w terminie do 3 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku o ich udostep-

nienie. 

4. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy w zakresie w niej nieokreślonym, zgodny jest z opisem przedmiotu zamówienia, 

stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy. 

 

§ 3  
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wartość: 

1)  ……….. zł (słownie: ………..) netto, 
2)  …………. zł (słownie: ………) VAT 
3)  ………… zł (słownie: ……….) brutto. 

2. Cena jaką Zamawiający zapłaci za każde tankowanie wynikać będzie z faktycznie zatankowanej jego ilości oraz cenę 1 l paliwa 
obowiązującej na stacji w dniu tankowania wraz z podatkiem VAT pomniejszonej o …… gr upustu, który jest stały i niezmienny 
przez cały okres obowiązywania umowy. 

3. Rozliczenie pobranych paliw będzie odbywać się dwa razy w miesiącu: 
1) za okres od 1-15 dnia każdego miesiąca, 
2)  za okres od 16  do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

4. W zależności od zmiany ceny paliw, Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia wynikającego z oferty, ilość paliwa podana 
w ofercie pozostaje bez zmian. 

5. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie potwierdzenie przez Zamawiającego pobrania paliwa, określonego 
w § 1 umowy. 

6. Do każdej faktury VAT Wykonawca dołączy zbiorczy raport zawierający min.: dzień tankowania, osobę pobierającą, rodzaj pali-
wa, ilość w litrach oraz cenę netto z dnia tankowania. 

7. Zamawiający, na podstawie przedłożonych faktur VAT Wykonawcy, które Wykonawca wystawi zgodnie z ustawą z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) zobowiązuje się zapłacić należność ustaloną 
według zasad określonych w niniejszym paragrafie. Zapłata należności nastąpi przelewem, na rachunek Wykonawcy podany na 
fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, Wy-
konawca do ceny paliwa doliczy podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie wystawienia faktury. 

8. Urządzenia pomiarowe na stacji powinny być zalegalizowane i posiadać aktualne świadectwo legalizacji wydane przez Główny 
Urząd Miar i Wag. 

9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
10. Za zwłokę w zapłacie należności wynikającej z faktur Wykonawcy przysługuje prawo do żądania od Zamawiającego odsetek w 

wysokości ustawowej. 

 

§ 4  

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od 01/01/2020 r. do dnia 31/12/2020 r. lub do dnia wyczerpania łącznej kwoty wskazanej 
w Umowie w § 3 ust. 1- w zależności od tego, które z w/w zdarzeń wystąpi wcześniej.  

 
§ 5  

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 
2. Wykonawca faktury zobowiązany jest wystawiać faktury VAT wg. poniższych wymagań: 

1) Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 - 600 Świnoujście (NIP: 855-15-71-375) 
2) Odbiorca (nabywca): Żegluga Świnoujska, ul. Wybrzeże Władysława IV 12, 72 - 600 Świnoujście, 

3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i 
usług (VAT). 

4. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji podatkowych), 
spowodowanych: 

1) wadliwym wystawieniem faktury VAT, 
2) brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT, wystawionej na rzecz Zamawiającego za wykonanie dostawy, 
3) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 

 
§ 6  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
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stronie Wykonawcy - w wysokości 10% ceny umownej brutto, określonej w § 3 ust.1. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - 

w wysokości 10% ceny umownej brutto określonej w § 3 ust. 1. 
3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wyko-

nanie umowy. 

 
§ 7  

1. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do prowadzenia nadzoru nad wykonaniem przedmiotu umowy są: 
2) Pan…. – kierownik ………. Żeglugi Świnoujskiej, tel. 91 ……, kom. ……., faks 91 ……, e-mail: 

……………….@zegluga.swi.pl 
2. Przedstawicielami upoważnionymi do reprezentowania Wykonawcy w sprawach dotyczących wykonania przedmiotu umowy są: 

2) Pan…. - kierownik oddziału ………. ., tel. ….……, kom. ……., faks ………, e-mail: ……………….@........ 

 
§ 8  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia w przypadku: 
1) nieprzedstawienia dowodu ubezpieczenia, zgodnie z § 9, 
2) innego istotnego naruszenia postanowień umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 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. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze, a Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego za zrealizowaną część umowy. 

 
§ 9 

1. Wykonawca niniejszym oświadcza, ze posiada aktualną (tj. ważną przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy) umowę 
ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej na kwotę 3 000,00 zł. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności przez okres trwania niniejszej umowy i w odpowiednim terminie przedstawi dowód zawarcie umowy 
ubezpieczenia, wraz z potwierdzeniem zapłaty składki na kolejny okres. 

3. W przypadku powzięcia przez Zamawiający wątpliwości co do prawdziwości zawarcia umowy ubezpieczenia, Zamawiający jest 
uprawniony do żądania od Wykonawcy przedłożenia dowodu ubezpieczenia, w tym potwierdzenia Zakładu Ubezpieczeń, że 
umowa ubezpieczeniowa została zawarta przez Wykonawcę zgodnie ze złożoną kopią dowodu zawarcia ubezpieczenia. 
Wykonawca złoży dowód w terminie 3 dni od dnia wezwania. Dowód zawarcia umowy ubezpieczenia zostanie przedłożony na 
każde żądanie Zamawiającego. 

 
§ 10 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 
2. Stosownie do art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany dotyczącej: 

1) nastąpiła zmian nazwy handlowej oferowanego przedmiotu zamówienia – w zakresie określenia przedmiotu umowy; 
2) wprowadzenia zamienników o takich samych parametrach o ile nie będą droższe niż cena ofertowa – w zakresie określenia 

przedmiotu umowy; 
3) dopuszcza się zmianę ceny w przypadku zaproponowania obniżki ceny ofertowej przez Wykonawcę; 
4) zmiany cen mogą także nastąpić w wyniku zmiany stawki VAT oraz jeżeli przedmiot dostawy zostanie obarczony 

obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał w dniu podpisania umowy. Aneks powinien zawierać uzasadnienie 
wraz z kalkulacją ceny; 

5) nastąpił brak produktów na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. wycofanie z rynku i zaprzestanie produkcji) – 
istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, produktem równoważnym, ale przy cenie nie wyższej 
niż określona w umowie chyba, że niemożność sprzedaży po tej samej cenie wynika z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, w szczególności, jeżeli ze względu na cenę producenta dostarczenie produktu po umówionej cenie groziłoby 
Wykonawcy stratą – w takiej sytuacji dopuszcza się możliwość zmiany ceny, 

6) zmiany Wykonawcy, będącej wynikiem połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

7) łączna wartość zmian jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonego w § 3 ust. 1. 



3. Postanowienia ust. 2 nie oznaczają deklaracji zgody Zamawiający na dokonanie zmiany umowy w wymienionych przypadkach, 
względnie na podjęcie rokowań idących w tym kierunku. Zgoda należy tu od swobodnej decyzji Zamawiający. W każdym 
przypadku Zamawiający może odmówić zmiany lub podjęcia rokowań bez podania przyczyny, lub nie składać żadnych oświadczeń 
w tym względzie z równorzędnym skutkiem jak brak zgody. 

 
§ 11  

1. W przypadku zmiany adresu siedziby Wykonawcy winien ten fakt zgłosić niezwłocznie Zamawiający, a jeżeli tego nie uczyni, to 
pisma doręczone pod dotychczasowy adres będą uważane za doręczone prawidłowo. 

2. Oświadczenia Zamawiający wymagające doręczenia Wykonawcy na piśmie są skuteczne, jeżeli zostaną dokonane listem 
poleconym na adres siedziby Wykonawcy lub wskazany przez niego adres do doręczeń. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych i ustawy - Kodeks cywilny. 

4. Spory powstałe na tle umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiający. 
5. Wykonawca zobowiązuje się nie przelewać na osobę trzecią jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z umowy, 

 a w szczególności wierzytelności przysługujących mu od Zamawiający na podstawie niniejszej umowy bez jego pisemnej zgody 
pod rygorem nieważności.  

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla 
Zamawiający. 
Integralną część umowy stanowią załączniki do umowy: 
Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu umowy, 
Załącznik Nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia ........................................  
Załącznik nr 3 – SIWZ z załącznikami 

Zamawiający         Wykonawca 

 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. 

Dyrektor 
Żeglugi Świnoujskiej 

oryginał podpisu w dokumentacji postępowania 
mgr Paweł Szynkaruk 

 
 


