Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
Nr Sz-351-255/2020

PROJEKT
UMOWA Nr ..../2021
zawarta w dniu .................... 2021 r., w Szczecinie, pomiędzy:
zawarta w dniu … 2021 r., w Szczecinie pomiędzy:
Skarbem Państwa – Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie: Plac
Batorego 4, 70-207 Szczecin, nr NIP: 852-24-44-711, nr REGON: 007017021, zwanym dalej
„Zamawiającym”, którego reprezentuje:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… .
a
…………… zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: ……
zwanych łącznie „Stronami” a osobno „Stroną”
o następującej treści:
Do umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) w związku z treścią przepisu art. 4 pkt 8 tej ustawy.
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§ 1.
Przedmiotem Umowy jest sukcesywna bezgotówkowa sprzedaż przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego następujących paliw:
1) Benzyny bezołowiowej PB 95 w szacunkowej ilości około 3500 litrów;
2) Benzyny bezołowiowej PB 98 w szacunkowej ilości około 1500 litrów;
3) Oleju napędowego ON w szacunkowej ilości około 3000 litrów.
Zamawiający będzie dokonywał zakupu sukcesywnie przy pomocy kart, umożliwiających realizację
tzw. bezgotówkowych zakupów w zorganizowanej sieci stacji paliw na terenie całego kraju, zwanych
dalej „kartami flotowymi”.
Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać Zamawiającemu paliwo w ilości faktycznego
zapotrzebowania Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy oraz świadczenia usługi
polegającej na możliwości regulowania kosztów przejazdu na autostradach przy użyciu kart flotowych,
zwanej dalej „Usługą flotową”.
Wartości określone w ust. 1 mają jedynie charakter szacunkowy.
Paliwa, o których mowa w ust. 1, będą spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.
U. z 2015 r., poz. 1680) oraz będą zgodne z normami PN (PN-EN228 i PN-EN590).
Zapytanie Ofertowe z dnia ……. 2020 r. wraz ze złożoną w odpowiedzi Ofertą Wykonawcy stanowią
integralną część Umowy, jako Załącznik do Umowy.
§ 2.
Umowę zawiera się na okres od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania kwoty
określonej w § 4 ust. 1 Umowy w zależności od tego którego ze zdarzeń wystąpi jako pierwsze.
§ 3.
Wykonawca w terminie 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy niezbędnych danych przez
Zamawiającego (w formie wniosku, którego wzór określi Wykonawca) wyda Zamawiającemu 5 szt.
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kart flotowych, zabezpieczonych utajnionym kodem – tj. kart przypisanych do pojazdów
Zamawiającego określonych w Zapytaniu Ofertowym.
Wykonawca musi zapewnić możliwość dokonywania zakupu, o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy,
przez 7 dni w tygodniu i przez 24 godziny na dobę – poza przypadkami wyłączenia stacji paliw z powodu
modernizacji lub awarii systemu obsługi lub przyjęcia paliwa na stację paliw.
Wykonawca będzie prowadzić ewidencję zakupu, o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy oraz
wykorzystania Usługi flotowej w odniesieniu do każdego z pojazdów Zamawiającego - z podaniem
numeru rejestracyjnego lub nazwy, daty tankowania, miejsca tankowania, ilości zakupionych paliw w
systemie elektronicznym za pomocą karty posiadającej kod przypisany do każdego pojazdu.
Wykonawca będzie udostępniał Zamawiającemu wskazane powyżej informacje poprzez umieszczanie
ich na stronie internetowej Wykonawcy i przekazanie Zamawiającemu hasła, za pomocą, którego będzie
możliwe odczytanie przedmiotowych informacji lub w inny równoważny sposób.
Wykonawca zapewni kontrolę tankowania pojazdów polegającą na sprawdzeniu zgodności pomiędzy
numerem rejestracyjnym z karty flotowej a numerem rejestracyjnym w tankowanym pojeździe. W
przypadku niezgodności karta zostanie zablokowana i zatrzymana.
§ 4.
W ramach Umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy paliwa, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz
będzie korzystał z Usługi flotowej za łączną cenę brutto nie przekraczającą kwoty ………...………….
zł brutto (słownie: ………………………………………………..), w tym:
1) Zakup paliw ………...…………. zł brutto (słownie: ………………………………………………..)
2) Usługa flotowa ………...…………. zł brutto (słownie: …………………………………………..)
Kwota, o której mowa w ust. 1 może być niższa w zależności od zakresu faktycznie zrealizowanej
sprzedaży paliw, o których mowa w § 1 ust. 1 a także zakresu wykorzystywania przez Zamawiającego
Usługi flotowej. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zamawiającego żadne
roszczenia, w szczególności roszczenia odszkodowawcze z tytułu utraconych korzyści.
§ 5.
Zamawiający będzie dokonywał płatności za zakup paliw, o których mowa w § 1 ust. 1, po cenach
obowiązujących na jednej ze stacji paliw w momencie zakupu z uwzględnieniem następujących stałych
rabatów:
1) Benzyna bezołowiowa PB 95 – rabat …….. zł na 1 litrze;
2) Benzyna bezołowiowa PB 98 – rabat …….. zł na 1 litrze;
3) Olej napędowy ON – rabat ……… zł na 1 litrze.
Zamawiający będzie dokonywał płatności za Usługę flotową w wysokości wynikającej z cennika opłat
obowiązującego na danej autostradzie lub jej odcinku.
Rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą następować będzie w dwóch okresach rozliczeniowych
w miesiącu, na podstawie zbiorczych faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu
każdego okresu rozliczeniowego, w którym realizowano zakup lub wykorzystywano Usługę flotową,
zgodnie z poniższym podziałem:
1) Pierwszy okres rozliczeniowy – od 1 do 15 dnia każdego miesiąca;
2) Drugi okres rozliczeniowy – od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca.
Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.
Zapłata następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia
wystawienia przez Wykonawcę prawidłowej faktury VAT. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie
polegające na przekazywaniu przez Wykonawcę faktury VAT przy użyciu strony internetowej, o której
mowa w § 3 ust. 3 Umowy
Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturach
VAT. Wykonawca oświadcza, iż wskazany przez niego rachunek bankowy, o którym mowa w zd. 1, jest
rachunkiem zgłoszonym w organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatników VAT.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

§ 6.
1. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1 miesięcznego terminu
wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę Zamawiający może
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy – co
najmniej w formie dokumentowej – do należytego wykonywania umowy.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie tylko i wyłącznie za jej zrealizowaną część.
§ 7.
1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść jakichkolwiek wierzytelności
wynikających z umowy na osoby trzecie.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnego aneksu pod
rygorem nieważności.
3. Umowa podlega prawu polskiemu.
4. W przypadkach nie unormowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle umowy właściwy będzie sąd dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje
Zamawiający, a jeden Wykonawca.
ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA:

