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Załącznik nr 5 

Projekt 

 

 

UMOWA NR SI.253.6.2016/2017 

 

zawarta w dniu ……… ……….  w Kołobrzegu pomiędzy: 

 

1. Powiatem Kołobrzeskim – Zarządem Dróg Powiatowych w Kołobrzegu z siedzibą przy ulicy 

Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez 

Magdalenę Dąbrówka – Dyrektora, a firmą 

 

2. ……………………………………………………………………. zwaną dalej „Sprzedawcą” reprezentowaną 

przez ……………………………………………………………. 

 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego zamówienia w  trybie 

przetargu nieograniczonego. 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych, olejów, gazu i materiałów 

eksploatacyjnych do środków transportowych i sprzętu należącego do Zamawiającego, realizowana na 

stacji paliw w Kołobrzegu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wg następującego 

asortymentu i minimalnej  ilości: 

1) Benzyna Pb 95 – 600 l 

2) Benzyna Pb 98 –  3 900 l 

3) Olej napędowy – 42 000 l 

4) Gaz samochodowy – 600 l 

5) Olej silnikowy Lotos Turdus 15W/40 (ON) lub równoważny –  540 l 

6) Olej silnikowy typu Mobil, Castrol 10W/40 (ON) lub równoważny – 120 l 

7) Olej silnikowy typu Mobil, Castrol 15W/40 (ON) lub równoważny – 60 l 

8) Olej silnikowy typu Mobil, Castrol 10W/40 (PB) lub równoważny –  30 l 

9) Olej silnikowy typu Mobil, Castrol 5W/40 (PB) lub równoważny –  12 l 

10) Olej silnikowy Rimula 15W/40 (ON) lub równoważny – 30 l 

11) Olej Hipol LHL 46, GL4 lub równoważny – 300 l 

12) Olej ATF Hydraulic lub równoważny – 180 l 

13) Olej Hydraulic Oil Super lub równoważny –  120 l 

14) Smar STP lub równoważny – 168 kg 

15) Płyn hamulcowy DOT - 4 lub równoważny –  30 l 

16) Płyn Petrygo lub równoważny – 240 l 

17) Gaz w butlach 11 kg –  120 szt. 

2. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, oferta Sprzedawcy             

i jego formularz cenowy, stanowiące załącznik do umowy. 

3. Sprzedawca zapewnia, że sprzedawane paliwa, oleje, gazy i materiały eksploatacyjne posiadają atesty 

lub świadectwa jakości. 
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4. Sprzedawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek wydania atestu lub świadectwa jakości na 

zakupione artykuły. 

 

 

5. W zależności od rzeczywistych potrzeb oraz zabezpieczonych w budżecie środków, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, pozwalającej Zamawiającemu na zwiększenie 

ilości nabywanych od Sprzedawcy paliw płynnych, olejów, gazu i materiałów eksploatacyjnych               

o następujące wartości:  

1) Benzyna Pb 95 – o 400 l 

2) Benzyna Pb 98 – o 2 600 l 

3) Olej napędowy – o 28 000 l 

4) Gaz samochodowy – o 400 l 

5) Olej silnikowy Lotos Turdus 15W/40 (ON) lub równoważny – o 360 l 

6) Olej silnikowy typu Mobil, Castrol 10W/40 (ON) lub równoważny – o 80 l 

7) Olej silnikowy typu Mobil, Castrol 15W/40 (ON) lub równoważny – o 40 l 

8) Olej silnikowy typu Mobil, Castrol 10W/40 (PB) lub równoważny – o 20 l 

9) Olej silnikowy typu Mobil, Castrol 5W/40 (PB) lub równoważny – o 8 l 

10) Olej silnikowy Rimula 15W/40 (ON) lub równoważny – o 20 l 

11) Olej Hipol LHL 46, GL4 lub równoważny – o 200 l 

12) Olej ATF Hydraulic lub równoważny – o 120 l 

13) Olej Hydraulic Oil Super lub równoważny – o 80 l 

14) Smar STP lub równoważny – o 112 kg 

15) Płyn hamulcowy DOT - 4 lub równoważny – o 20 l 

16) Płyn Petrygo lub równoważny – o 160 l 

17) Gaz w butlach 11 kg – o 80 szt. 

6. W sytuacji, gdy po stronie Sprzedawcy nastąpi czasowa niemożność świadczenia dostaw (przerwa             

w dostawie paliwa), Sprzedawca zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu 

takiej sytuacji co najmniej 3 godziny przed przewidywanym wyczerpaniem się zasobów paliwa na 

stacji.  

7. W przypadku naruszenia obowiązku o którym mowa w § 1 ust. 6 Zamawiający będzie miał prawo 

zatankować paliwo na innej wybranej przez siebie stacji paliw.  

8. Sprzedawca zapewnia właściwą jakość paliwa zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami 

jakościowymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku              

sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680) 

  

§ 2 

 

Umowę zawiera się na czas określony od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 

 

     § 3  

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Sprzedawcy: 
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Lp. Nazwa własna Jednostka 

Cena 

jednostkowa              
brutto              

przed 
upustem 

Stały upust             
w % 

Cena 

jednostkowa              
brutto              

z upustem 

1 Benzyna Pb 95 1 litr 
 

  

2 Benzyna Pb 98 1 litr 
 

  

3 Olej napędowy 1 litr 
 

  

4 Gaz samochodowy  1 litr 
 

  

5 Olej silnikowy Lotos Turdus 
15W/40 (ON) lub równoważny 1 litr 

 

  

6 Olej silnikowy typu Mobil, Castrol 
10W/40 (ON) lub równoważny 1 litr 

 

  

7 Olej silnikowy typu Mobil, Castrol 
15W/40 (ON) lub równoważny 1 litr 

 

  

8 Olej silnikowy typu Mobil, Castrol 
10W/40 (PB) lub równoważny 1 litr 

 

  

9 Olej silnikowy typu Mobil, Castrol 
5W/40 (PB) lub równoważny 1 litr 

 

  

10 Olej silnikowy Rimula 15W/40 
(ON) lub równoważny 1 litr 

 
  

11 Olej Hipol LHL 46, GL4 lub 
równoważny 1 litr 

 
  

12 Olej ATF Hydraulic lub 
równoważny 1 litr 

 

  

13 Olej Hydraulic Oil Super lub 
równoważny 1 litr 

 
  

14 Smar STP lub równoważny 1 kg  
  

15 Płyn hamulcowy DOT - 4 lub 
równoważny 1 litr 

 
  

16 Płyn Petrygo lub równoważny 1 litr  
  

17 Gaz w butlach 11 kg 1 szt. 
 

  

 

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie ustalane będzie na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych 

wyszczególnionych w ust. 1 oraz faktycznej ilości pobranych paliw, olejów, gazu i materiałów 

eksploatacyjnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu innych ilości paliw, olejów, gazu                                  

i materiałów eksploatacyjnych niż określone w umowie, zgodnych z potrzebami Zamawiającego oraz 

stosownych do kwot określonych w budżecie jednostki na wydatki związane z zakupem paliw 

płynnych, olejów, gazu i materiałów eksploatacyjnych. 

3. Upust, określony wielkością procentową, zagwarantowany przez Sprzedawcę w okresie obowiązywania 

umowy będzie stałym niezmiennym składnikiem ceny paliwa, olejów, gazu i materiałów 

eksploatacyjnych.  
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4. Zmiana ceny za poszczególny asortyment nie wymaga zmiany niniejszej umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wglądu do cenników obowiązujących u Sprzedawcy               

w celu dokonania weryfikacji prawidłowości udzielenia upustu (ustalenia, czy upust jest zgodny                 

z ofertą). 

6. Sprzedawca może podwyższyć cenę jednostkową paliw, olejów, gazu i materiałów eksploatacyjnych,                  

w przypadku podwyżki cen tych artykułów na rynku krajowym. W przypadku obniżki cen, Sprzedawca 

ma obowiązek obniżenia cen. 

7. Ceny jednostkowe paliw, olejów, gazu i materiałów eksploatacyjnych ustalone na skutek podwyżki lub 

obniżki cen tych artykułów na rynku krajowym nie mogą być wyższe niż średnia cen tych artykułów 

obowiązujących na następujących kołobrzeskich stacjach paliw: 

- ….................. w Kołobrzegu, 

- …....................w Kołobrzegu. 

 

§ 4 

 

1. Sprzedaż paliw płynnych, olejów, gazu oraz materiałów eksploatacyjnych odbywać się będzie w ten 

sposób, że Sprzedawca będzie wydawać w/w artykuły pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych                  

w Kołobrzegu na podstawie okazanej karty drogowej lub za pomocą elektronicznych kart paliwowych 

uprawniających do dokonywania zakupów bezgotówkowych. 

2. W przypadku korzystania z elektronicznych kart: 

1) Sprzedawca zobowiązany będzie do wystawienia: 

- kart do bezgotówkowego tankowania dla każdego pojazdu, maszyny, urządzenia 

Zamawiającego według zestawienia sporządzonego przez Zamawiającego, w terminie 15 dni 

od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 13 stycznia 2017 r., 

- jednej karty, która wraz z imiennym upoważnieniem wystawionym przez Dyrektora ZDP                 

w Kołobrzegu będzie uprawniała do zakupu materiałów eksploatacyjnych, określonych                     

w § 1 ust. 1 pkt 5-17, w terminie 15 dni od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 

13 stycznia 2017 r., 

- kart dodatkowych lub zamiennych i dostarczenia bezpłatnie Zamawiającemu, gdy nastąpi 

awaria bądź utrata karty, zwiększenie liczby posiadanych samochodów lub wymiana floty 

samochodowej,  w terminie 15 dni od daty zgłoszenia  powyższego zdarzenia drogą 

elektroniczną lub faksem;  

2) każdy zakup zostanie udokumentowany potwierdzeniem z terminala; 

3) do każdej faktury Sprzedawca załączy zestawienie zawierające co najmniej: 

- numer karty elektronicznej na którą dokonano zakupów,  

- numer rejestracyjny pojazdu, 

- nazwę miejscowości i datę transakcji na kartę elektroniczną, 

- nazwy zakupionych paliw, olejów, gazu i materiałów eksploatacyjnych, 

- ilości i ceny zakupionych paliw, olejów, gazu i materiałów eksploatacyjnych, 

- wartość (netto i brutto) zakupionych paliw, olejów, gazu i materiałów eksploatacyjnych. 

4) faktura powinna zawierać informację o wysokości stałego upustu, jeżeli jest stosowany. 

3. W przypadku zastosowania kart drogowych: 

1) Sprzedawca w karcie drogowej wpisywał będzie ilości pobranych artykułów; 

2) pobranie paliw, olejów, gazu i materiałów eksploatacyjnych pracownik ZDP będzie kwitował  

Sprzedawcy własnoręcznym podpisem na druku "Magazyn wyda"; 

3) sprzedaż materiałów eksploatacyjnych określonych w § 1 ust. 1 pkt 5-17 dokonywana będzie 
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wyłącznie pracownikowi ZDP w Kołobrzegu legitymującemu się imiennym upoważnieniem 

wystawionym przez Dyrektora ZDP w Kołobrzegu; 

4) podpisany i opieczętowany przez osoby wymienione w pkt 1, 2 i 3 druk "Magazyn wyda"  będzie 

dokumentem upoważniającym Sprzedawcę do wystawienia faktury; 

5) do każdej faktury Sprzedawca załączy zestawienie zawierające co najmniej: 

- datę poboru paliwa, olejów, gazu i materiałów eksploatacyjnych, 

- ilość i rodzaj pobranego paliwa, oleju, gazu i materiałów eksploatacyjnych, 

- w przypadku tankowania nr rejestracyjny pojazdu, 

- pokwitowanie odbioru i datę, 

- podpis wydającego, 

- wartość (netto i brutto) zakupionych paliw, olejów, gazu i materiałów eksploatacyjnych. 

6) faktura powinna zawierać informację o wysokości stałego upustu, jeżeli jest stosowany.  

 

§ 5 

 

1. Rozliczenie za pobrane paliwa, oleje, gaz i materiały eksploatacyjne odbywać się będzie nie częściej 

niż jeden raz w tygodniu. Sprzedawca wystawiać będzie fakturę VAT i dostarczać ją będzie 

Zamawiającemu. Do faktury Sprzedawca dołącza dokument wymieniony: 

1) w § 4 ust. 2 pkt 3 – w przypadku korzystania z elektronicznych kart paliwowych, lub 

2) w § 4 ust. 3 pkt 5 – w przypadku korzystania z kart drogowych.  

2. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w ciągu 21 dni od dnia otrzymania faktury przez 

Zamawiającego przelewem na konto Sprzedawcy.  

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Sprzedawca może żądać odsetek ustawowych za 

opóźnienie. 

 

§ 6 

 

Do bezpośrednich kontaktów ze Sprzedawcą Zamawiający upoważnia pracownika Zarządu Dróg 

Powiatowych w Kołobrzegu Pana Leszka Ostrowskiego. 

 

§ 7 

  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia, 

ze skutkiem na koniec miesiąca bez podania uzasadnienia. 

2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli: 

1/ Sprzedawca odmówi okazania atestu lub świadectwa jakości na zakupione artykuły; 

2/ Sprzedawca naruszy obowiązki określone w §1 ust. 6 oraz  w § 3 ust.6  umowy; 

3/ ceny jednostkowe paliw, olejów i materiałów eksploatacyjnych ustalone przez Sprzedawcę na 

skutek podwyżki lub obniżki cen tych artykułów na rynku krajowym będą wyższe niż średnia cen 

tych artykułów obowiązujących na następujących kołobrzeskich stacjach paliw: 

- …...........................w Kołobrzegu, 

- …...........................w Kołobrzegu. 

4/ Zamawiający stwierdzi, że jakość paliw płynnych lub olejów nie odpowiada jakości wymaganej 

przez obowiązujące przepisy lub normy; 

5/ Sprzedawca naruszy inne istotne warunki umowy, w szczególności dotyczące sposobu 

dokonywania sprzedaży lub rozliczeń. 
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§ 8 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz  

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 9 

Strony ustalają, że do dnia wystawienia elektronicznych kart do bezgotówkowego tankowania, wydawanie 

paliwa i innych produktów (materiałów) odbywać się będzie w oparciu o karty drogowe. 

 

 

§ 10 

 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

 

Właściwym do rozponawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§12 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 

Sprzedawcy. 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. SIWZ, 

2. Oferta wraz z załącznikami i formularzem cenowym Sprzedawcy. 

 

 

 

         Sprzedawca            Zamawiający     

   

 

 

 

     ...........................                                                 .............................                                       

                                                               

  

 

 

 

 
  


