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Załącznik Nr 4 do SIWZ 
- projekt – 

po zmianach z dnia 18.06.2015 r. 

 

 UMOWA Nr ………… 

 
zawarta w dniu ……………………. 2015 r. w Jeleniej Górze pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim 

z siedzibą władz w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, zwanym dalej 

ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 

1. Annę Konieczyńską    – Starostę Jeleniogórskiego, 

2. Pawła Kwiatkowskiego  – Wicestarostę Jeleniogórskiego, 

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej  – Marii Wołodźko, 

posiadającym NIP 611-250-35-48, REGON 230821492 

a ……………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 

1. …………………     – ……………………………., 

2. …………………     – ……………………………., 

posiadającym NIP ………………, REGON ……………… . 
 

Strony wspólnie ustalają, co następuje: 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

poniŜej 207.000 euro, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, ZAMAWIAJĄCY 

powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji „Dostawę materiałów pędnych do 
samochodów słuŜbowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze”. 

 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest cykliczny, bezgotówkowy (realizowany przy uŜyciu kart 
paliwowych)* zakup paliw ciekłych do pojazdów samochodowych stanowiących wyposaŜenie 

Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, których wykaz stanowi Załącznik Nr 1 do umowy,  

w szczególności: 

1) oleju napędowego – w ilości 20.000 litrów; 

2) benzyny bezołowiowej Pb 95 – w ilości 8.000 litrów. 
 

2.  WYKONAWCA, w miejsce benzyny bezołowiowej Pb 95, umoŜliwia zamiennie pobranie 

benzyny bezołowiowej Pb 98 – w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez osobę upowaŜnioną 

przez ZAMAWIAJĄCEGO w dniu dokonywania zakupu (wykaz osób upowaŜnionych do zakupu 

paliwa stanowi Załącznik Nr 1 do umowy). 
 

3. Ilości paliw wskazane w ust. 1 są ilościami orientacyjnymi, stąd WYKONAWCY nie 

przysługuje roszczenie o realizację dostaw w tych wielkościach. Dostawy paliwa realizowane  

w trakcie obowiązywania umowy mogą róŜnić się ilościowo – w zaleŜności od bieŜących potrzeb 

ZAMAWIAJĄCEGO. Tym samym ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do zmian ilości 

paliwa w stosunku do tych prognozowanych. 
 

4.  Zakup paliwa realizowany będzie za pomocą kart paliwowych, które 
WYKONAWCA wyda ZAMAWIAJĄCEMU bezpłatnie w ilości 7 sztuk, w tym 6 sztuk 
wystawionych na dane pojazdy – z uwzględnieniem ich numerów rejestracyjnych, 1 sztuka 
– jako karta dodatkowa – wystawiona na pracownika ZAMAWIAJĄCEGO. 
  
∗∗∗∗ Zmiany wprowadzone w dniu 18.06.2015 r. Zmiany oznaczone są poprzez kursywę, pogrubienie oraz 

podkreślenie czcionki. 



 2 

 

5. Okres waŜności kart paliwowych – zgodnie z okresem obwiązywana umowy, 

wskazanym w § 2 niniejszej umowy. 
 

6. WYKONAWCA bezpłatnie wyda ZAMAWIAJĄCEMU karty paliwowe na 
podstawie pisemnego wniosku ZAMAWIAJĄCEGO (podpisanego przez Starostę lub 
Wicestarostę)  i dostarczy w terminie nie dłuŜszym niŜ 10 dni od dnia otrzymania 
wniosku. Wniosek zawiera co najmniej wskazanie numeru rejestracyjnego pojazdu, 
dla którego będzie wydana karta paliwowa, a  w przypadku karty wystawianej na 
pracownika ZAMAWIAJĄCEGO – imię i nazwisko tego pracownika. Koszt wydania  
i dostawy kart do siedziby ZAMAWIAJACEGO ponosi WYKONAWCA,  

z zastrzeŜeniem § 10 ust. 3 pkt 4 niniejszej umowy.   

 

7. KaŜda karta paliwowa posiada indywidualny poufny kod PIN, który 
WYKONAWCA przekaŜe ZAMAWIAJĄCEMU wraz z wydaną kartą paliwową.  
 

8. W przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu, zmiany lub likwidacji 
pojazdu, zmiany danych pracownika ZAMAWIAJĄCEGO, na które wystawiona jest dana 
karta paliwowa, ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie zgłosi zaistniałą zmianę WYKONAWCY 
w celu anulowania takiej karty i/lub wymiany na nową, zawierającą aktualne dane. 
Termin dostarczenia nowej karty paliwowej nie będzie dłuŜszy niŜ 10 dni od dnia 
otrzymania przez WYKONAWCĘ pisemnego wniosku o wydanie nowej karty. 
 

9.  W przypadku utraty (zniszczenia, zgubienia lub kradzieŜy) karty paliwowej, 
ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie powiadomi WYKONAWCĘ w sposób ustalony między 
stronami (zostanie wskazany po wyborze oferty najkorzystniejszej) w celu zastrzeŜenia utraconej 
karty.   
 

10. Odpowiedzialność za zakup paliwa poprzez uŜycie utraconej karty przez osobę 
nieuprawnioną przechodzi na WYKONAWCĘ od chwili powiadomienia przez 
ZAMAWIAJACEGO o fakcie utraty karty paliwowej. Do czasu powiadomienia o utraceniu 
karty to ZAMAWIAJĄCY ponosi odpowiedzialność za transakcje dokonane przy uŜyciu  
utraconej karty przez osobę nieuprawnioną.   
 

 

§ 2 
 

Ustala się termin wykonania zamówienia: 24 miesiące licząc od dnia podpisania umowy. 

 

 

§ 3 
 

WYKONAWCA gwarantuje, Ŝe oferowane paliwo spełnia wymagania jakościowe określone  

w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla 

paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1058 z późn. zm.) oraz jest zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami, tj.: PN-EN 590 – dla oleju napędowego; PN-EN 228 – dla benzyny bezołowiowej Pb 

95 i Pb 98. 
 

§ 4 
 

1. Tankowanie paliwa odbywać się będzie na stacjach paliw, z których co najmniej jedna 

usytuowana jest w odległości nie większej niŜ 10 km od siedziby ZAMAWIAJĄCEGO przy ul. 

Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze, tj.: 

1) …………………………………………………………………………………… , 

2) …………………………………………………………………………………… . 
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2. WYKONAWCA zapewnia obsługę na stacjach paliw przez 7 dni w tygodniu – całodobowo 

albo co najmniej w godzinach od 6:00 do 22:00. 
 

3. WYKONAWCA gwarantuje, Ŝe stacje paliw, o których mowa w ust. 1, spełniają wymogi 

przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 

21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, 

rurociągi przesyłowe dalekosięŜne słuŜące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1853).  
 

§ 5 
 

1. SprzedaŜ paliwa kaŜdorazowo odbywać się będzie po cenach obowiązujących na stacji 

paliw w dniu, w którym odbywać się będzie zakup (tankowanie), pomniejszonych o zaoferowany 

przez WYKONAWCĘ stały opust, wynoszący …… % od ceny jednostkowej za 1 litr paliwa (bez 

względu na jego rodzaj). 
 

2. Wysokość zaoferowanego opustu pozostanie niezmienna przez pełny okres 

obowiązywania umowy. 

  

 § 6 
 

1. Potwierdzeniem dokonania kaŜdego zakupu paliwa (tankowania) jest wydany 
przez WYKONAWCĘ dowód, zawierający co najmniej: 

1) datę transakcji, 
2) numer karty, na którą dokonana została transakcja, 
3) numer rejestracyjny pojazdu, do którego paliwo zostało zatankowane, 
4) rodzaj wydanego paliwa, 
5) ilość wydanego paliwa, 
6) wartość wydanego paliwa, 
7) adres stacji paliw. 

 

2. Dowód, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga podpisu pracownika stacji paliw ani 
osoby pobierającej paliwo. Jeden egzemplarz dowodu otrzymuje osoba pobierająca 
paliwo. 
 

 

§ 7 
 

1. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywać na podstawie faktur 

wystawianych przez WYKONAWCĘ dwa razy w danym miesiącu, w tym: 

1) pierwsza faktura – za okres od pierwszego do piętnastego dnia miesiąca, w którym 

dokonano zakupu paliwa; 

2) druga faktura – za okres od szesnastego do ostatniego dnia miesiąca, w którym 

dokonano zakupu paliwa. 
 

2. Płatność za wystawioną fakturę Vat dokonywana będzie w formie bezgotówkowej 

(przelewem na konto wskazane przez WYKONAWCĘ) – kaŜdorazowo w terminie … dni od 
dnia wystawienia faktury Vat. Za datę wypłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku 

ZAMAWIAJĄCEGO. 
 

3. Do faktury Vat WYKONAWCA kaŜdorazowo: załączy w formie pisemnej (albo) 
prześle w formie elektronicznej na wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO adres e-mail 
najpóźniej w dniu wystawienia faktury Vat wykaz zrealizowanych w danym okresie 
rozliczeniowym transakcji, zawierający co najmniej: datę transakcji, numer rejestracyjny 
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samochodu, rodzaj wydanego paliwa, ilość wydanego paliwa, wartość wydanego paliwa, 
adres stacji paliw. 
 

4. W wypadku niedotrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO terminów płatności, określonych 

w umowie, WYKONAWCY przysługuje prawo dochodzenia ustawowych odsetek za zwłokę. 
 

5. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany będzie przy pomocy 

podwykonawców, wypłata wynagrodzenia nastąpi po dołączeniu przez WYKONAWCĘ do 

faktury Vat oświadczeń podpisanych przez podwykonawców, iŜ otrzymali naleŜne im 

wynagrodzenie za wykonanie danego zakresu rzeczowego zadania. 
 

§ 8 
 

1. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy pomocy podwykonawców, 

WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO pełną odpowiedzialność za zakres 

rzeczowy prac przez nich wykonanych.  
 

2. Zmiana podwykonawcy lub zlecenie mu innego niŜ przewidziany w ofercie zakresu prac 

wymaga pisemnego uzasadnienia i zgody ZAMAWIAJĄCEGO.  
 

§ 9 
 

1. Strony ustalają, Ŝe wiąŜącą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienaleŜyte 

wykonanie umowy stanowić będą kary umowne. 
 

2. WYKONAWCA zobowiązany jest zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną  

w wysokości 2.000 zł w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada WYKONAWCA, a takŜe w przypadku odstąpienia od umowy przez 

ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn zawinionych przez WYKONAWCĘ. 
 

3. W przypadku odmowy sprzedaŜy paliwa lub braku moŜliwości zakupu paliwa z przyczyn 

leŜących po stronie WYKONAWCY – WYKONAWCA zrefunduje koszty zakupu paliwa na innej 

stacji paliw – jeśli zakup zostanie dokonany przez ZAMAWIAJĄCEGO w dniu, w którym 

odmowa sprzedaŜy lub niemoŜność zakupu paliwa nastąpiła. Dopuszcza się – w przypadku, 
gdy WYKONAWCA posiada inną (kolejną) stację paliw w odległości nie mniejszej niŜ 10 
km od siedziby ZAMAWIAJĄCEGO – dokonanie zastępczego tankowania na innej stacji 
paliw WYKONAWCY w dniu, w którym niemoŜliwym było tankowanie na głównej 
(wyznaczonej) stacji paliw. WYKONAWCA poinformuje pracownika ZAMAWIAJĄCEGO 
o lokalizacji innej stacji paliw, na której moŜliwe będzie zastępcze tankowanie paliwa. 
Koszty tankowania na innej (kolejnej) stacji paliw zostaną naliczone na zasadach 
obowiązujących w przypadku tankowania na głównej stacji paliw WYKONAWCY. 
 

4. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest zapłacić WYKONAWCY karę umowną w wysokości 

2.000 zł w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

ZAMAWIAJĄCY. 
 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego wysokość 

kar umownych. 
 

§ 10  
 

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

podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY – z wyjątkiem, o którym mowa w art. 144 

ust. 1 ustawy Pzp – określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu. 
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2. Strony dopuszczają moŜliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, w zakresie dotyczącym: 

1) zmiany wynagrodzenia naleŜnego WYKONAWCY w przypadku zmiany stawki 

podatku od towarów i usług na dzień wystawiania faktury Vat w stosunku do stawki 

obowiązującej w dniu podpisania umowy. W takiej sytuacji kaŜda ze stron umowy  

w terminie do 30 dni od dnia wejścia w Ŝycie przepisów dokonujących powyŜsze 

zmiany moŜe zwrócić się z pisemnym wnioskiem do drugiej strony o przeprowadzenie 

negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia naleŜnego WYKONAWCY zamówienia; 

2) zmiany lokalizacji stacji paliw, na których dokonywany będzie zakup paliwa –  

z zastrzeŜeniem, Ŝe zmiana ta nie naruszy warunku dotyczącego maksymalnej 

odległości co najmniej jednej stacji paliw od siedziby ZAMAWIAJĄCEGO; 

3) zmiany ilości zamawianego paliwa, wskazanych w § 1 ust. 1, które są 
wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w związku z bieŜącymi 
potrzebami ZAMAWIAJĄCEGO – poprzez ich zmniejszenie – maksymalnie do 
30 % przewidywanej ilości – przy czym zmiana ta moŜe być spowodowana: 
wycofaniem z eksploatacji uŜytkowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO 
samochodu słuŜbowego, ograniczeniem wyjazdów słuŜbowych lub 
koniecznością zmniejszenia wydatków budŜetowych na zakup paliwa;  

4) zmiany ilości zamawianych u WYKONAWCY kart paliwowych – w zaleŜności 
od bieŜących potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO – z zastrzeŜeniem, Ŝe w przypadku 
wydania 20 kart paliwowych WYKONAWCA będzie uprawniony do pobierania 
za kaŜdą kolejną wydaną kartę opłaty według cennika obowiązującego  
u WYKONAWCY w dniu wydania karty; 

5) zmiany danych osób uprawnionych do pobierania paliwa; 

6) zmiany danych dotyczących samochodów słuŜbowych ZAMAWIAJĄCEGO, tj. 
np. numerów rejestracyjnych pojazdów oraz ich liczby. 

 

3. Wszelkie zmiany treści zawartej umowy lub jej uzupełnienia wymagają formy pisemnej  

w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaŜności. 
 

§ 11 
 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy  

w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

ZAMAWIAJĄCY moŜe odstąpić od umowy w trybie art. 145 ustawy Pzp w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA moŜe Ŝądać 

wyłącznie naleŜnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 12 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz 

Kodeksu cywilnego. 
 

 

§ 13 
 

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony będą się starały rozstrzygnąć na 

drodze polubownej. W sytuacji nie osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, spory będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 
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§ 14 

 
Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału –  

w tym dwa egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY. 
 

§ 15 
 

Wykaz załączników stanowiących integralne części umowy: 

1) Wykaz samochodów słuŜbowych ZAMAWIAJĄCEGO oraz osób upowaŜnionych przez 

ZAMAWIAJĄCEGO do zakupu paliwa – Załącznik Nr 1; 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik Nr 2; 

3) Oferta Wykonawcy– Załącznik Nr 3. 

 

 

      ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA
         


