Załącznik nr 3 do SIWZ
PROJEKT
UMOWA Nr CBA/........../2018/PN
W dniu _________ 2018 r. w Warszawie pomiędzy:
Skarbem Państwa – Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, działającym przy pomocy
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa, NIP 701-002-53-24,
REGON: 140610454 reprezentowanym przez Pana Ernesta Bejdę – Szefa Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a
………………………………z siedzibą ……………… adres: …………….. zarejestrowaną w
rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd …………………………………………... pod
nr ……………….., NIP: ……………………, REGON: …… reprezentowaną przez:
…….............................................................................................
zwaną w treści umowy „Wykonawcą”
zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pod nazwą „Zakup paliw płynnych, smarów, płynów eksploatacyjnych,
wybranych akcesoriów oraz drobnych usług na potrzeby środków transportu CBA w systemie
bezgotówkowym
przez
okres
36
miesięcy”,
na
podstawie
art.
……………………………………………………………………………………..
nr
sprawy
……………………….. w Rejestrze Zamówień Publicznych, pozycja planu ZP……………..,
zawarto umowę następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest zakup paliw płynnych, smarów, płynów eksploatacyjnych, wybranych
akcesoriów oraz drobnych usług na potrzeby środków transportu Centralnego Biura
Antykorupcyjnego w systemie bezgotówkowym, na podstawie kart magnetycznych lub
procesorowych wystawionych na okaziciela i dostarczonych przez Wykonawcę, w ilości 1200 sztuk,
służących do rozliczeń między stronami, w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz świadczenie drobnych usług związanych z bieżącą
eksploatacją środków transportu, obejmuje w szczególności:
a) zakup:
1) olejów silnikowych;
2) płynów chłodzących;
3) płynów do spryskiwaczy;
4) płynów hamulcowych;
5) dodatków uszlachetniających do paliwa;
6) żarówek, bezpieczników;
b) korzystanie z usług:
1) myjni automatycznej (przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z
myjni poza siecią Wykonawcy)
2) odkurzacza ręcznego;
3) kompresora;
3. W przypadku wystąpienia konieczności zakupu akcesoriów związanych z bieżącą eksploatacją
środków transportu, Zamawiający może dokonać zakupu w szczególności:
1) apteczek;
2) gaśnic;
3) wycieraczek szyb;
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4) kabli rozruchowych;
5) linek holowniczych;
6) rękawic roboczych;
7) skrobaczek, szczotek, gąbek;
8) odmrażaczy do zamków;
9) narzędzi prostych tj.: śrubokrętów, kluczy płaskich, kombinerek, etc.
10) zestawów naprawczych tj.: uszczelniaczy do kół, klejów, opasek zaciskowych etc.
11) ramek do tablic.
4. Zamawiający wymaga dostępności biopaliw zawierających ilość biokomponetów zgodnych z
obowiązującymi na terenie RP przepisami prawa (np. typu „biodiesel” lub podobnych), jednakże nie
wymaga aby paliwa tego typu były dostępne na każdej stacji paliw Wykonawcy.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do umowy.
6. Szacunkowa ilość paliw płynnych (wyrażona w litrach) jaka ma zostać dostarczona w ramach
niniejszej umowy wynosi:

benzyna Pb-95
Benzyna Pb-98
olej napędowy ON

453000
200000
399000

7. Podane ilości paliw są wielkościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu
paliwa w ilościach odbiegających od podanych wielkości, tj. ich zmniejszania lub zwiększania w
okresie realizacji umowy do momentu wyczerpania maksymalnej kwoty przewidzianej na realizację
umowy.
8. W przypadku, o którym mowa powyżej, cena paliwa uwzględniać będzie rabat zaoferowany przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania dostaw paliw płynnych w ilościach, o
których mowa ust.6.
10. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość sprzedawanych paliw, które spełniają wymagania jakościowe
dla paliw ciekłych, określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 1680) oraz wymagania określone w
aktualnych Polskich Normach.
11. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów i świadectw jakościowych paliw na
każde żądanie Zamawiającego.
12. Wykaz stacji paliw na terenie całego kraju, umożliwiających zakup paliwa 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu, rozmieszczonych w odległości nie większej niż 100 km jedna od drugiej wraz z podaniem
ich adresu (oznaczonych jako całodobowe) oraz pozostałych stacji paliw, którymi dysponuje
Wykonawca wraz z podaniem ich adresu, dni otwarcia i godzin pracy, stanowi załącznik nr 2 do
umowy.
13. Wykonawca gwarantuje, że na stacjach paliw wskazanych w wykazie z ust. 12, Zamawiający będzie
mógł korzystać z uwzględnieniem rabatów określonych w § 3 ust. 3.
§2
Warunki realizacji umowy
1. Umowa realizowana będzie sukcesywnie, od dnia podpisania umowy przez okres 36 miesięcy lub do
wyczerpania kwoty, o której mowa w § 3 ust.1 przewidzianej na realizację umowy.
2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia, w terminie do 15 dni roboczych
od dnia podpisania umowy 1200 sztuk kart magnetycznych lub procesorowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i aktywowania kart, o których mowa powyżej, bez
pobierania dodatkowej opłaty.
4. Karta będzie wystawiona na okaziciela a sposobem autoryzacji karty będzie kod PIN.
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5. Wykonawca przekaże pisemną instrukcję posługiwania się kartami flotowymi dla użytkowników
Zamawiającego.
6. Karta będzie pozbawiona danych identyfikujących Zamawiającego i osoby pobierającej paliwo.
7. Karta musi technicznie umożliwiać dzienne limitowanie zakupów. Limitowanie musi dawać
możliwość ograniczenia ilości zakupów w danym okresie czasowym.
7.1 pod względem ilości pobranego paliwa – do 200 litrów dziennie,
7.2 limit wartości na zakupy innych towarów i usług – do 200 PLN miesięcznie.
8. Po zatankowaniu paliwa osoba pobierająca paliwo jako potwierdzenie zawarcia transakcji otrzyma
dowód wydania zawierający informacje, tj.:
 Numer dowodu wydania
 Data transakcji
 Godzina transakcji
 Pełny stan licznika przy tankowaniu
 Rodzaj zatankowanego paliwa
 Ilość zatankowanego paliwa
 Wartość transakcji.
9. W przypadku utraty, kradzieży lub zniszczenia karty, osoba wskazana w § 7 ust. 1 umowy,
niezwłocznie powiadomi telefonicznie bądź mailowo Wykonawcę o zaistniałym fakcie. Wykonawca
zobowiązany będzie do bezzwłocznego zablokowania karty wskazanej przez Zamawiającego.
10. Zamawiający z chwilą zgłoszenia Wykonawcy sytuacji opisanej w ust. 9 nie ponosi
odpowiedzialności za zakupy dokonane przez osoby nieuprawnione.
11. Na podstawie danych uzyskanych z transakcji ani samochód, ani osoba pobierająca paliwo nie mogą
być skojarzone z instytucją Zamawiającego przez obsługę stacji.
12. Szczegółowy wykaz transakcji będzie wysyłany drogą elektroniczną w postaci pliku .xls na wskazany
adres nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca.
13. Wykaz transakcji będzie zawierał następujące dane:
 Nr dowodu wydania
 Data transakcji
 Godzina transakcji
 Przedmiot transakcji
 Numer rejestracyjny samochodu tankowanego
 Pełny stan licznika przy tankowaniu
 Rodzaj zatankowanego paliwa
 Ilość zatankowanego paliwa
 Wartość transakcji brutto
 Wskazanie stacji paliw, na których przeprowadzono transakcje.
14. Przy każdej transakcji użytkownik podaje informację o przebiegu samochodu tankowanego.
15. Wykonawca obowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość podglądu zawieranych transakcji
przez Internet (podgląd umożliwiający pobór danych – zabezpieczony przed dostępem osób
nieuprawnionych).
16. Zamawiający dopuszcza włączenie do treści umowy regulaminu Wykonawcy dotyczącego ogólnych
warunków sprzedaży i używania kart flotowych, z zastrzeżeniem, że ich zapisy nie będą narzucać
żadnych dodatkowych zobowiązań na Zamawiającego poza wynikającymi z niniejszej umowy. Jeżeli
w ww. regulaminie znajdują się zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego, a nie zostanie wyraźnie
zastrzeżone przez Wykonawcę, że nie będą one mieć zastosowania, to zostają automatycznie włączone
do niniejszej umowy.
§3
Wynagrodzenie
1. Zamawiający ustala, że maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy nie może przekroczyć
…………….. zł brutto (słownie: ……………………………. złotych), w tym …………………… zł
netto (słownie: …………………… złotych) oraz podatek VAT.
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2. Wykonawcy
nie
będą
przysługiwały
żadne
roszczenia
wobec
Zamawiającego
w przypadku, gdy łączne wynagrodzenie za zrealizowanie umowy będzie niższe od wynagrodzenia
maksymalnego, o którym mowa w ust. 1.
3. Wykonawca każdorazowo udzieli …..% rabatu zgodnie ze złożoną ofertą. Rabat jest stały przez cały
okres obowiązywania umowy i dotyczy paliw płynnych, smarów, płynów eksploatacyjnych,
wybranych akcesoriów oraz drobnych usług.
4. Cena pomniejszona o procent rabatu określonego w ust. 3, jaką Zamawiający zapłaci za każdą
dostawę paliwa, smarów, płynów eksploatacyjnych, wybranych akcesoriów oraz drobnych usług
wynikać będzie z cen obowiązujących na danej stacji w danym dniu.
§4
Warunki płatności
1. Po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego, za który Strony przyjęły miesiąc
kalendarzowy, Wykonawca wystawi fakturę zbiorczą z tytułu realizacji Umowy.
2. Wykonawca wraz z fakturą zbiorczą za dany miesiąc dostarczy w postaci wydruku zbiorczy raport
transakcji zawierający następujące dane:
1)
Numer stacji, na której została użyta karta;
2)
Data transakcji;
3)
Godzina transakcji;
4)
Przedmiot transakcji;
5)
Numer rejestracyjny samochodu tankowanego;
6)
Rodzaj zatankowanego paliwa;
7)
Ilość zatankowanego paliwa;
8)
Wartość transakcji.
3. Rozliczenie zakupu paliw płynnych, materiałów eksploatacyjnych oraz świadczenia usług
dokonywane będzie w okresach rozliczeniowych trwających od pierwszego do ostatniego dnia
miesiąca kalendarzowego.
4. Wykonawca będzie wystawiał zbiorcze faktury VAT po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie
później jednak niż w terminie 10 dni kalendarzowych po upływie ostatniego dnia poprzedniego okresu
rozliczeniowego.
5. Zamawiający zapłaci kwotę wskazaną na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty wystawienia
faktury.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury w terminie 5 dni roboczych od daty
wystawienia faktury.
7. Za dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Faktury będą wysyłane na adres Zamawiającego: Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa. Zamawiający
zastrzega sobie prawo zmiany adresu do korespondencji.
9. Za dni robocze, o których mowa w umowie, uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.
§5
Kary umowne
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne, płatne po wystawieniu noty obciążeniowej:
a) w przypadku braku możliwości zatankowania paliwa na stacji Wykonawcy obsługującej
klientów na podstawie kart magnetycznych (lub procesorowych)– z wyjątkiem przyjęcia
paliwa na stację, modernizacji stacji oraz awarii systemu obsługi stacji – każdorazowo w
wysokości 1000 zł,
b) z tytułu wypowiedzenia umowy z przyczyn określonych w § 6 ust. 2 – w wysokości 20%
niewykorzystanej przez Zamawiającego wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3
ust. 1,
c) w przypadku uznania przez Wykonawcę roszczenia Zamawiającego dotyczącego
zastrzeżeń co do jakości paliwa zakupionego u Wykonawcy w wyniku
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2.

3.

4.
5.
6.
7.

przeprowadzonego przez Wykonawcę postępowania reklamacyjnego - w wysokości 3
krotnej wartości brutto zatankowanego paliwa, którego jakość została zakwestionowana,
d) w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 - w wysokości 500 zł za
każdy dzień pozostawania w opóźnieniu.
Niezależnie od kar umownych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z ewentualnymi
naprawami samochodów, spowodowanymi złą jakością paliwa. Zamawiający udokumentuje powstałe
szkody odpowiednimi rachunkami/fakturami.
Niezależnie od kar umownych określonych w niniejszej umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeśli poniesiona szkoda
przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Kary umowne, o których mowa powyżej Strony uregulują niezwłocznie po otrzymaniu właściwej noty
obciążeniowej.
W przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia Wykonawca jest uprawniony do
naliczania i żądania zapłaty odsetek w wysokości ustawowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrąceń z należności Wykonawcy wszelkich zobowiązań
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego.
Wyklucza się przenoszenie przez Wykonawcę odpowiedzialności z tytułu reklamacji wnoszonych
przez Zamawiającego na podmioty nie będące stronami niniejszej umowy.
§6
Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w
następujących przypadkach:
1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje realizacji umowy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
3) trzykrotnej pisemnej reklamacji jakości dostarczanych paliw.
§7
Osoby do kontaktu
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego są:
……………………. tel. ……………………
……………………. tel. ……………………
2. Osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy:
……………………, tel. …………………...
……………………, tel. …………………..
3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 dla swojej skuteczności będzie wymagała jedynie
jednostronnego oświadczenia skierowanego do drugiej Strony umowy.
§8
Poufność
1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie uzyskały w
związku z wynegocjowaniem, zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem niniejszej umowy, co do
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których mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami lub że jako takie są traktowane przez
drugą Stronę.
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem lub
uczynieniem dostępną, Strona zwróci się do drugiej Strony o wskazanie, czy informację tę ma
traktować jako poufną.
3. Każda ze Stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień
niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej zlecenie lub w jej
interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze Stroną.
§9
Warunki dokonania zmian postanowień umowy
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. Nr 847 t.j.),
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
a Wykonawca złoży nie później niż 30 dni od dnia w życie przepisów dokonujących tych zmian,
wniosek
o
dokonanie
zmiany
treści
umowy
oraz
należycie
udokumentuje,
że wprowadzone zmiany mają wpływ na koszty realizacji umowy przez Wykonawcę.
2. Zmiana adresu stacji paliw nie stanowi istotnej zmiany treści umowy pod warunkiem spełnienia
warunku z punktu 2 Załącznika nr 1 do umowy. Wykonawca obowiązany jest do bieżącego
aktualizowania Wykazu stacji i niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych zmianach
w formie pisemnej lub/i mailowej lub/i za pośrednictwem ogólnodostępnej strony internetowej.
3. Wszelkie postanowienia oraz zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności z wyłączeniem zmian określonych w § 9 ust. 2.
§ 10
Warunki końcowe
1. Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca zapewnia w okresie obowiązywania umowy pełną ochronę danych osobowych oraz
zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych
osobowych.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizacji umowy lub z nią związane w
przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
5. Umowę wraz załącznikami sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA
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