
OR. 3421-1/08

Umowa Nr 7/08

zawarta w dniu 24 stycznia 2008 r. w Pułtusku pomiędzy:

Starostwem Powiatowym w Pułtusku, ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk  reprezentowanym

przez 

- Andrzeja Doleckiego - Starostę Pułtuskiego

zwanym dalej Zamawiającym                              

a
Przedsiębiorstwem Budowlano – Handlowym Z. Niziński 

z siedzibą: 07-200 Wyszków, ul. Serocka 11A

działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Nr 699 wydanego

przez Urząd Miejski w Wyszkowie 

reprezentowanym  przez:

1. Zdzisława Nizińskiego – Właściciela

zwaną dalej Wykonawcą.

W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,

poz. 1655) strony zawarły umowę następującej treści:

§1.

1. Przedmiotem umowy jest „Dostawa paliwa do samochodu osobowego, kosiarki oraz

łodzi rybackich w 2008”. 

2. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Wykonawcę i nabycie przez Zamawiającego

w ilościach:

– benzyny bezołowiowej Pb 95 - szacunkowa ilość 3.020 litrów, w tym:

a) do samochodu osobowego – 2.400 litrów,

b) do kosiarki – 20 litrów,

c) do łodzi rybackich – 600 litrów,

– olej do silnika dwusuwowego do łodzi o nazwie Mobil 1 - 5 litrów.

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  potwierdzenia  ilości  pobranych  paliw  

z potwierdzeniem pobierającego pracownika wyznaczonego przez Zamawiającego.



4. Zamawiający przedkłada wykaz osób upoważnionych do tankowania paliwa ze stacji

paliw ARAN przy ul. Wyszkowskiej 5 w Pułtusku:

– do samochodu osobowego i kosiarki - załącznik nr 2 do umowy

– do łodzi rybackich i oleju do do silnika dwusuwowego do łodzi -  załącznik nr 3 do

umowy.

5. Paliwo będzie tankowane do pojemników będących w posiadaniu Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega  sobie prawo do zmniejszenia ilości  paliwa w zależności  od

potrzeb.

7. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy. 

§2.

2. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązywać będzie od dnia jej zawarcia

do czasu wyczerpania wartości  umowy jednak nie później niż do dnia  31 grudnia

2008 r.

3. Umowa  może  zostać  rozwiązana  przez  każdą  ze  stron  z  1  miesięcznym  okresem

wypowiedzenia lub w każdym czasie za porozumieniem stron.  

§3.

1. Rozliczenie  ilości  i  łącznej  wartości  zakupionego  paliwa  i  oleju  do  silnika  będzie

następowało w okresie miesięcznym, na koniec każdego miesiąca, na podstawie faktur

wystawianych jak niżej:

a) dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku:

Starostwo Powiatowe w Pułtusku

ul. Białowiejska 5, 06 – 100 Pułtusk

NIP: 568 – 14 – 17 -174

b) dla Społecznej Straży Rybackiej:

Starostwo Powiatowe w Pułtusku – Społeczna Straż Rybacka

ul. Białowiejska 5, 06 – 100 Pułtusk

NIP: 568 – 14 – 17 -174

2. Do  faktur  dołączone  będzie  zestawienie  o  pobranym  paliwie  (według  wzoru

załączonego do niniejszej umowy – załącznik nr 4 i 5).

§4.

Wykonawca zobowiązuje  się  do zachowania jakości  paliw zgodnie  z Rozporządzeniem

Ministra  Gospodarki  i  Pracy  z  dnia  19  października  2005  r.  w  sprawie  wymagań

jakościowych dla  paliw ciekłych  (DzU Nr 216,  poz.  1825  z  późn.  zm.)  oraz  Polską



Normą PN – EN 228:2005. 

§5.

1. Cena za 1 litr ustalona w wyniku postępowania przetargowego na dzień wyznaczony

tj. na 14.01.2008 r. godzina 12.00 została ustalona na poziomie:

– Benzyna bezołowiowa Pb 95 po upuście – 3,64 zł netto

– Olej do silnika dwusuwowego do łodzi Mobil 1 – 26,97 zł netto

2. Cena  zakupu  benzyny  bezołowiowej  Pb  95  przez  Zamawiającego  będzie  ceną

obowiązującą w dniu tankowania, pomniejszona o stały rabat w wysokości 0,02 zł. 

3. Cena  zakupu  oleju  do  silnika  Mobil  1  będzie  ceną  stałą  wynikająca  z  oferty

Wykonawcy.

4. Wartość ogółem przedmiotu umowy wynosi  netto 11.127,65 zł (słownie:  jedenaście

tysięcy  sto  dwadzieścia  siedem  złotych  65/100),  VAT 22  % w  kwocie  2.448,08  zł, 

brutto 13.575,73 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 73/100).

5. Miejscem wykonywania świadczenia jest stacja benzynowa Wykonawcy w Pułtusku

przy ul. Wyszkowskiej 5.

§6.

1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty za zakupione paliwo w terminie 30 dni od

daty wystawienia faktury.

2. Zapłata dokonywana będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

3. Strony ustaliły, że datą dokonania zapłaty będzie datą wydania dyspozycji przelewu 

z konta Zamawiającego.

§7.

1. W przypadku zaniechania  świadczenia  dostawy przez  Wykonawcę  z  przyczyn za

które  odpowiedzialność  ponosi  Wykonawca,  zobowiązany  jest  on  zapłacić

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto, o której

mowa w § 5 ust. 6 za każdy dzień zaniechania. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę

umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 5 ust. 4.

§8.

Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.



§10.

Spory między stronami rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§11.

1. Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednej  

dla każdej ze stron.

2. Integralną część umowy stanowi:

– Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1

– Wykaz  osób  upoważnionych  do  pobierania  paliwa  do  samochodu  osobowego  i

kosiarki – załącznik nr 2

– Wykaz  osób  upoważnionych  do  pobierania  paliwa  i  oleju  do  silnika  do  łodzi

rybackich – załącznik nr 3

– Karta poboru paliwa dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku– załącznik nr 4

– Karta poboru paliwa dla Społecznej Straży Rybackiej– załącznik nr 5

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Andrzej Dolecki Zdzisław Niziński



Załącznik nr 4
do umowy Nr 7/08
z dnia 24.01.2008 r. 

Wykaz osób upoważnionych do pobierania paliwa do samochodu osobowego i kosiarki

Lp. Imię i nazwisko Seria i numer dowodu
osobistego

Podpis 

1 Ryszard Niedbała AJX 580162
2 Mirosław Witkowski DB 6496773



Załącznik nr 5
do umowy Nr 7/08
z dnia 24.01.2008 r. 

Wykaz osób upoważnionych do pobierania paliwa i oleju do silnika do łodzi rybackich 

Lp. Imię i nazwisko Seria i numer dowodu

osobistego

Podpis 

1 Waldemar Ciok AGS 874340
2 Piotr Dubliński AHT 921750



Załącznik nr 2
do umowy Nr 7/08
z dnia 24.01.2008 r.

ZESTAWIENIE POBRANEGO PALIWA 

przez: Starostwo Powiatowe w Pułtusku

do samochodu osobowego i kosiarki

w miesiącu ..........................

Lp. Data Nr rej. Pojazdu
Kanister

Paliwo
/olej

Ilość Cena Wartość Nazwisko
pobierającego
paliwo/olej

Podpis

RAZEM



Załącznik nr 3
do umowy Nr 7/08
z dnia 24.01.2008 r.

ZESTAWIENIE POBRANEGO PALIWA I OLEJU SILNIKOWEGO

przez: Starostwo Powiatowe w Pułtusku

do łodzi rybackich

w miesiącu ..........................

Lp. Data Kanister Paliwo
/olej

Ilość Cena Wartość Nazwisko
pobierającego
paliwo/olej

Podpis

RAZEM


