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Załącznik Nr 2  

do Zapytania ofertowego –  

 zaproszenia do złożenia oferty  

 (BZP.272.2.40.2017) 

 
 - projekt - 

 

UMOWA  Nr …/2017 

 

zawarta w dniu ………………… 2017 r. w Jeleniej Górze pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim 

z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym NIP 611-250-35-

48, REGON 230821492, zwanym dalej ZAMAWIĄJCYM, reprezentowanym przez: 

1. Annę Konieczyńską   – Starostę Jeleniogórskiego 

2. Pawła Kwiatkowskiego  – Wicestarostę Jeleniogórskiego 

przy kontrasygnacie Marii Wołodźko – Głównej Księgowej Starostwa Powiatowego, 

a ……………………………………… z siedzibą: …………………, zamieszkałym: 

…………………… (jeśli dotyczy), posiadającym NIP …………, REGON …………, KRS 

………… (jeśli dotyczy), PESEL ………… (jeśli dotyczy), zwanym dalej WYKONAWCĄ, 

reprezentowanym przez: 

1. ……………………   – ………………………, 

2. ……………………   – ………………………. 

 

 

Strony wspólnie ustalają, co następuje: 

 
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego o wartości 

nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro – na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. 

zm.), a także zgodnie z § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego 

Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2015 Starosty Jeleniogórskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (z późn. zm.), 

ZAMAWIAJĄCY zleca  a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji zamówienie pn.: 

„Dostawa materiałów pędnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego  

w Jeleniej Górze”. 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest cykliczny, bezgotówkowy zakup paliw ciekłych do pojazdów 

samochodowych stanowiących wyposażenie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, których 

wykaz stanowi Załącznik do umowy, w szczególności: 

1) oleju napędowego – w ilości 18.000 litrów; 

2) benzyny bezołowiowej Pb 95 – w ilości 2.000 litrów. 

2.  WYKONAWCA, w miejsce benzyny bezołowiowej Pb 95, umożliwia zamiennie 

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

upoważnioną przez ZAMAWIAJĄCEGO w dniu dokonywania zakupu (wykaz osób 

upoważnionych do zakupu paliwa stanowi Załącznik do umowy). 
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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 różnić się ilościowo – w zależności od bieżących 

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 8 sztuk, w tym 6 sztuk wystawionych na dane 

pojazdy – z uwzględnieniem ich numerów rejestracyjnych, 2 sztuki – jako karty dodatkowe – 

wystawione na dwóch pracowników ZAMAWIAJĄCEGO. 
  

5. Okres ważności 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 dłuższym niż 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.   

 

7. Każda karta paliwowa posiada indywidualny poufny kod PIN, który WYKONAWCA 

przekaże 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 dłuższy niż 10 dni od dnia otrzymania przez 

WYKONAWCĘ pisemnego wniosku o wydanie nowej karty. 
 

9.  W przypadku utraty (zniszczenia, zgubienia lub kradzieży) karty paliwowej, 

ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie powiadomi WYKONAWCĘ w sposób ustalony między 

stronami (zostanie wskazany po wyborze oferty najkorzystniejszej) w celu zastrzeżenia utraconej karty.    
 

10. Odpowiedzialność za zakup paliwa poprzez użycie 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 użyciu 

utraconej karty przez osobę nieuprawnioną.   

 
 

§ 2 

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

(nie wcześniej jednak niż przed dniem 01.09.2017 r.). 

 

 

§ 3 

WYKONAWCA gwarantuje, że oferowane paliwo spełnia wymagania jakościowe określone  

w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 
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jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) oraz jest zgodne  

z obowiązującymi Normami, tj.: PN-EN 590+A1:2017-06 – dla oleju napędowego; PN-EN 

228+A1:2017-06 – 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 niż 10 km od siedziby ZAMAWIAJĄCEGO przy 

ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze, tj.: 

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

2) …………………………………………………………………………………… . 
 

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, że 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 dalekosiężne służące do 

transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 

z późn. zm.).  
 

§ 5 

1. Sprzedaż paliwa każdorazowo 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 każdego 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. 
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2. Płatność za wystawioną fakturę VAT dokonywana będzie w formie bezgotówkowej 

przelewem na konto Wykonawcy: ……………… (będzie  wskazane przez WYKONAWCĘ) – 

każdorazowo w terminie 14 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. Za datę wypłaty uważa się dzień obciążenia rachunku 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

3. Do faktury VAT WYKONAWCA każdorazowo 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 

samochodu, rodzaj wydanego paliwa, ilość wydanego paliwa, wartość wydanego paliwa, adres 

stacji paliw. 

4. W przypadku niedotrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO terminów płatności, 

określonych w umowie, WYKONAWCY przysługuje prawo dochodzenia ustawowych odsetek 

za zwłokę. 
 

§ 8 

WYKONAWCA oświadcza, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.), ważną do dnia ……………….. 
 

§ 9 

1. Strony ustalają, że wiążącą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte 

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 także w przypadku odstąpienia od umowy przez 

ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn zawinionych przez WYKONAWCĘ. 

3. W przypadku odmowy sprzedaży paliwa lub braku możliwości zakupu paliwa  

z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY – WYKONAWCA zrefunduje koszty zakupu 

paliwa na innej stacji paliw – jeśli zakup zostanie dokonany przez ZAMAWIAJĄCEGO  

w dniu, w którym odmowa sprzedaży lub niemożność zakupu paliwa nastąpiła. Dopuszcza się 

– w przypadku, gdy WYKONAWCA posiada inną (kolejną) stację paliw w odległości nie 

mniejszej niż 10 km od siedziby ZAMAWIAJĄCEGO – dokonanie zastępczego tankowania na 

innej stacji paliw WYKONAWCY w dniu, w którym niemożliwym było tankowanie na 

głównej (wyznaczonej) stacji paliw. WYKONAWCA poinformuje pracownika 

ZAMAWIAJĄCEGO o lokalizacji innej stacji paliw, na której możliwe 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 uzgadniają, że w przypadku wystawienia wezwania do zapłaty kar umownych, 

termin płatności będzie nie dłuższy niż 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania do zapłaty 

kar umownych.  

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych. 
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§ 10 

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 należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy. 

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

w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

 
 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
 

§ 12 

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. 

 

§ 13 

Umowę sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału –  

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

§ 14 

Wykaz załączników stanowiących integralne części umowy: 

1) Wykaz samochodów służbowych ZAMAWIAJĄCEGO oraz osób upoważnionych przez 

ZAMAWIAJĄCEGO do zakupu paliwa.  

 

 

 

      ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA
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Załącznik 

do Umowy Nr …… / 2017 

z dnia …….2017 r. . 

 

 

WYKAZ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO 

W JELENIEJ GÓRZE ORAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ZAKUPU PALIWA 

DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH NA PODSTAWIE KART PALIWOWYCH 

 

1. SAMOCHODY SŁUŻBOWE ZAMAWIAJĄCEGO: 

1) Skoda Super B II Combi – nr rejestracyjny: DJ 64009 (rodzaj paliwa: ON) 

2) Skoda Super B – nr rejestracyjny: DJ 20850 (rodzaj paliwa: ON) 

3) Kia – nr rejestracyjny: DJ 51800 (rodzaj paliwa: ON) 

4) Land Rover – nr rejestracyjny: DJ 51096 (rodzaj paliwa: ON) 

5) Skoda Oktawia – nr rejestracyjny: DJ 28055 (rodzaj paliwa: Pb 95 i/lub Pb 98) 

6) Ford Transit – nr rejestracyjny: DJ 66253 (rodzaj paliwa: ON) 

 

2. OSOBY UPOWAŻNIONE DO DOKONYWANIA ZAKUPU PALIWA NA STACJI 

PALIW WYKONAWCY NA PODSTAWIE KART PALIWOWYCH: 

1) Piotr Przybylski 

2) Tomasz Bugajewicz 

3) Piotr Szulc 

4) Grzegorz Sos 

5) Piotr Sawicki 

6) Andrzej Marczak 

7) Ewa Marfiana 

8) Ewa Jankowska  

 

 

 

 

 


