
DZIAŁ III 
PROJEKT UMOWY 

 
UMOWA Nr………….. 

 zawarta w dniu……………………………......................w Płocku 
 

POMIĘDZY 
Zamawiającym 
 
GMINĄ – MIASTEM PŁOCK – STRAśĄ MIEJSKĄ W PŁOCKU 
09-407 Płock, ul. Otolińska 10   
Nr telefonu 0-24 366 03 10, 364 70 30  Nr faxu 0-24 366 03 16 
REGON………………………. NIP……………………………… 
reprezentowaną przez: 
……………………………………………………… 
 

a 
Wykonawcą  
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
Nr telefonu……………………………. Nr faxu…………………………… 
REGON…………………………….. NIP……………………………………… 
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ………………  
w Oddziale ………………………../prowadzącym działalność gospodarczą zgłoszoną do 
ewidencji działalności gospodarczej…………………………………..pod nr………………. 
z dnia…………………………………….  
 
reprezentowanym/ą przez: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 
 

1.   W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity -  Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz.1655 oraz  
z 2008 roku Nr 171, poz. 1058)  Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do 
wykonania zadania pn. ”Dostawa paliw dla StraŜy Miejskiej w Płocku na 2009 rok” tj:  

 
 -  Oleju napędowego w ilości 17.000 litrów,  
 -  Benzyny bezołowiowej PB 95 w ilości 3.000 litrów,  
 -  Gazu płynnego Propan Butan w ilości 6.000 litrów.  

 
2.     Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią: 

- oferta Wykonawcy, 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).  

 



3. Podane ilości paliw są ilościami przybliŜonymi i mogą ulec zmianie w czasie     
obowiązywania niniejszej umowy.    

4.    Określona ilość paliwa jest ilością szacunkową w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie 
prawo i moŜliwość zakupu stosownie do potrzeb. Zakupiona mniejsza ilość paliwa w czasie 
obowiązywania umowy nie moŜe stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę 
jakichkolwiek roszczeń co do wykorzystanej przez Zamawiającego jego ilości.  

5.  Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy określony w ust. 1 zgodnie z Asygnatą 
Rozchodową stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 
 

§ 2 CENY JEDNOSTKOWE  
 

1.   Ceny paliw ustalone na dzień 03.12.2008 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej 
umowy i wynoszą: 

a)   Olej napędowy 
      Cena za 1 litr pomniejszona o zaproponowany rabat/upust wynosi………………zł brutto 

(słownie zł:…………………………………………………………………………………), 
b)   Benzyna bezołowiowa PB 95 

Cena  za 1 litr pomniejszona o zaproponowany rabat/upust wynosi ……..………zł brutto 
(słownie zł:…………………………………………………………………………………), 

c)   Gaz płynny Propan Butan 
Cena za 1 litr pomniejszona o zaproponowany rabat/upust wynosi ………………zł brutto 
(słownie zł:…………………………………………………………………………………). 

 
2. Ceny określone w ust. 1 niniejszej umowy mogą ulec zmianie jedynie  

w przypadku zmian cen paliw u dostawcy Wykonawcy. 
3.  O zmianie cen Wykonawca zawiadamia Zamawiającego niezwłocznie, przedstawiając 

dokumenty dotyczące zmian cen paliw u dostawcy Wykonawcy. 
4. W okresie obowiązywania niniejszej umowy rozliczenia pomiędzy Wykonawcą  

a Zamawiającym będą prowadzone w oparciu o obowiązujące ceny detaliczne „na 
dystrybutorze” Wykonawcy pomniejszone o rabaty/upusty określone w ust. 6 niniejszej 
umowy.  

5.   Ceny jednostkowe brutto paliw płynnych nie mogą być wyŜsze od cen obowiązujących „na 
dystrybutorze” w dniu tankowania, pomniejszone o rabaty/upusty określone w ust. 6 
niniejszej umowy. 

6.   Wysokość rabatów/upustów wynoszą odpowiednio: 
 a) dla oleju napędowego ………..% 
 b) dla benzyny bezołowiowej PB 95…………% 
 c) dla gazu płynnego Propan Butan………….% 

i są wielkościami stałymi i nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania niniejszej 
umowy. 

§ 3 TERMIN WYKONANIA UMOWY 
 

Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od 02 stycznia 2009r. do 31 grudnia 
2009r. 

§ 4 SPOSÓB I MIEJSCE DOSTAWY 
 

1.   Odbiór paliw przez Zamawiającego dokonywany będzie na stacji paliw Wykonawcy tj:  
………………………………………………………………………………………. 

     na podstawie Asygnaty Rozchodowej na dany miesiąc stanowiącej Załącznik Nr 1 do 
niniejszej umowy.   



 
1. Wykaz stacji paliw Wykonawcy stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy. 
2. Odbiór paliw odbywał się będzie poprzez tankowanie pojazdów słuŜbowych 

Zamawiającego. Wykaz pojazdów stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej umowy. 
  

 
§ 5 SPOSÓB ZAPŁATY 

 
 1.     Strony ustalają, Ŝe okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy. 
2.   Zapłata za dostawę paliw wykonaną w danym miesiącu płatna będzie w formie przelewu  

w ciągu 14 dni od daty doręczenia faktury na wskazany przez Wykonawcę rachunek 
bankowy. 

3.  Faktury VAT zawierać będą ceny paliw nabytych w danym okresie rozliczeniowym, 
uwzględniające upusty/rabaty określone w § 2 ust. 6 niniejszej umowy. 

 4.   Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty naleŜności za odbiór paliw na podstawie 
otrzymanej faktury VAT oraz dołączonej do niej Asygnaty Rozchodowej o której mowa  
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.  

 
§ 6. KARY UMOWNE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub 
nienaleŜyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
a) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności 

dotyczących Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia za ostatni miesiąc 
rozliczeniowy, 

b) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub wstrzymaniu dostaw paliw 
w wysokości 0,5%  wynagrodzenia za ostatni miesiąc rozliczeniowy za kaŜdy dzień 
opóźnienia. 

c) wypowiedzenia umowy z przyczyn, o których mowa w § 7 ust. 2 w wysokości 10%  
wynagrodzenia za ostatni miesiąc rozliczeniowy, 

d) opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,3%  wynagrodzenia, 
za ostatni miesiąc rozliczeniowy za kaŜdy dzień opóźnienia. 

3. Zamawiającemu, niezaleŜnie od kar umownych, z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego 
wykonania umowy przez Wykonawcę przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania 
przewyŜszającego wysokość zastrzeŜonych kar umownych na zasadach określonych w 
Kodeksie Cywilnym. 

4. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za 
wykonany przedmiot umowy. 

5. Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę faktur. 
 

§ 7. WYPOWIEDZENIE UMOWY 

1. KaŜda ze stron umowy moŜe wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, jeŜeli druga strona raŜąco naruszy postanowienia umowy. 

2.  Przez raŜące naruszenie postanowień niniejszej umowy rozumieć naleŜy: 
a) dostarczenie przedmiotu umowy niezgodnej z wymaganiami, 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą  
w szczególności w przypadku, gdy: 

a) Wykonawca przerwie dostawę paliw, a przerwa będzie trwała dłuŜej niŜ 5 dni, 
b) Wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy  

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



umowy – w takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia 
naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

       4.  Uprawnienia określone w ust. 3 przysługują Zamawiającemu niezaleŜnie od tego, czy 
skorzystał on z prawa dochodzenia kar umownych. 

 
§ 8 INNE POSTANOWIENIA 

 
1. Wykonawca odpowiada za jakość przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe wszystkie oferowane do sprzedaŜy paliwa płynne spełniają 

wymagania aktualnie obowiązujących polskich norm jakościowych. 
3. W przypadku stwierdzenia i udokumentowania, Ŝe dostarczone paliwo nie spełnia 

określonych wymagań jakościowych Wykonawca na swój koszt usunie wadliwe paliwo, 
oczyści zbiorniki zatankowanych pojazdów słuŜbowych Zamawiającego  
i dostarczy paliwo zgodne z wymaganiami jakościowymi. 

4. W przypadku stwierdzenia szkód w pojazdach słuŜbowych Zamawiającego, które 
nastąpiły na skutek zatankowania wadliwego paliwa dostarczonego przez Wykonawcę, 
Wykonawca zwróci koszty napraw pojazdów zgodnie z przedstawioną mu kalkulacją 
cenową. 

5. W przypadku gdy Wykonawca podejmie decyzję o czasowym zamknięciu lub skróceniu 
czasu pracy stacji paliw zobowiązany jest co najmniej na dwa dni przed podjęciem decyzji 
telefonicznie powiadomić Zamawiającego podając termin czasowego zamknięcia lub 
godzin skrócenia czasu pracy.  

6. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem  
niewaŜności i mogą nastąpić jedynie w drodze pisemnego porozumienia (aneksu). 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 
jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego. 

9. Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

10. Załączniki:...............na ..................stronach. 
 

         
                   WYKONAWCA                                                         ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
 
 

Uzgodniono: 
Główny Księgowy  
StraŜy Miejskiej w Płocku 

 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 1 do umowy 

ASYGNATA ROZCHODOWA (STRA ś MIEJSKA W PŁOCKU) 

Miesiąc..............................................2009r. 
Rodzaj paliwa 

(ilość) 

L.p. 

 

 

Data 
tankowania 

Nazwisko i imię kierowcy StraŜy 
Miejskiej 

Marka i nr. rej. 
tankowanego pojazdu 

SM 

ON PB 95 Gaz 

Inne produkty Podpis kierowcy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

R A Z E M 

 

 

   



 

Załącznik Nr 2 do umowy 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

Przetarg nieograniczony „DOSTAWA PALIW DLA STRA śY MIEJSKIEJ  
W PŁOCKU NA 2009 ROK” 

Nazwa i siedziba Zamawiającego GMINA-MIASTO PŁOCK – STRA ś MIEJSKA W PŁOCKU  
09-407 PŁOCK UL. OTOLIŃSKA 10 

Nazwa i siedziba Wykonawcy  
 
 

 
 

…………………………………………….. 
(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 
………………………………….. 

(numer telefonu) 

 
……………………………………. 

(numer fax) 
 
Cena brutto za 1 litr na „dystrybutorze” na dzień 03.12.2008 r. 
 

 
……………..zł 

Proponowany stały rabat/upust na 1 litrze (jest wielkością stałą  
i niezmienną przez cały okres obowiązywania umowy) 
 

 
……………..% 

 
 
 

OLEJ 
NAPĘDOWY 

 
Cena brutto za 1 litr pomniejszona o zaproponowany rabat/upust 
 

 
……………..zł 

 
Cena brutto za 1 litr na „dystrybutorze” na dzień 03.12.2008 r. 
 

 
……………..zł 

Proponowany stały rabat/upust na 1 litrze (jest wielkością stałą  
i niezmienną przez cały okres obowiązywania umowy) 
 

 
……………..% 

 
 
 

BENZYNA 
BEZOŁOWIOWA 

PB 95 
 
Cena brutto za 1 litr pomniejszona o zaproponowany rabat/upust 
 

 
……………..zł 

 
Cena brutto za 1 litr na „dystrybutorze” na dzień 03.12.2008 r. 
 

 
……………..zł 

Proponowany stały rabat/upust na 1 litrze (jest wielkością stałą  
i niezmienną przez cały okres obowiązywania umowy) 
 

 
……………..% 

 
 
 

GAZ PŁYNNY 
PROPAN BUTAN 

 
Cena brutto za 1 litr pomniejszona o zaproponowany rabat/upust 
 

 
……………..zł 

Termin realizacji zamówienia 
 

od 02.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 

 
 
 
 
 

Podpis……………………………………… 
                                                                                          (upowaŜniony przedstawiciel Wykonawcy) 

 
 

 



Załącznik Nr 3 do umowy 
 

WYKAZ STACJI PALIW NA TERENIE MIASTA PŁOCKA 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę paliw dla StraŜy Miejskiej w Płocku  
na 2009 rok. 

 
 
Nazwa 
Wykonawcy 
 

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

Adres Wykonawcy   
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
 

Numer telefonu 
............................................................................. 

Numer fax 
.............................................................................. 

 
Oświadczamy, Ŝe posiadamy stacje paliw na terenie Miasta Płocka: 
 

GODZINY PRACY STACJI PALIW L.P. ADRESY STACJI PALIW NA TERENIE 
MIASTA PŁOCKA DNI POWSZEDNIE SOBOTY, NIEDZIELE  

I ŚWIĘTA 
  

 
 
 

 
 
 

 

  
 
 
 

 
 
 

 

  
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
                                                                           Podpis:............................................................... 

  (upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 
Miejscowość i data................................................ 
 

 

 



 

  Załącznik Nr 4 do umowy 

 

WYKAZ POJAZDÓW SŁU śBOWYCH STRAśY MIEJSKIEJ W PŁOCKU 

 

L.P. MARKA POJAZDU NUMER 

REJESTRACYJNY 

NUMER 

TAKTYCZNY 

RODZAJ PALIWA 

1 DAEWOO LANOS WP 04705 01 Benzyna bezołowiowa 
PB 95 

Gaz płynny Propan 
Butan 

2 DAEWOO LANOS WP 02701 02 Benzyna bezołowiowa 
PB 95 

Gaz płynny Propan 
Butan 

3 LUBLIN WP 10788 03 

 

Olej napędowy 

4 OPEL COMBO WP 37171 04 

 

Olej napędowy 

5 OPEL COMBO WP 33440 05 

 

Olej napędowy 

6 POLONEZ CARO WP 48189 06 Benzyna bezołowiowa 
PB 95 

Gaz płynny Propan 
Butan 

7 VOLKSWAGEN WP 55228 07 

 

Olej napędowy 

8 RENAULT MEGANE WP 55230 08 Benzyna bezołowiowa 

PB 95 

9 PEUGEOT PARTNER - 09 

 

Olej napędowy 

 

10 MOTOCYKL PC0 4488 M 1 Benzyna bezołowiowa 
PB 95 

 

 

 


