
                                   
        Zał. nr 2 

UMOWA DOSTAWY 
 
zawarta …………………… roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy zastosowaniu  
art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2018 r., poz. 1986  
ze zm./ oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w trybie pozaustawowym w Starostwie 
Powiatowym w Nowym Sączu na dostawę paliwa do samochodów służbowych. 
 
Umowa została zawarta przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Nowosądeckiego pomiędzy Powiatem 
Nowosądeckiem z siedzibą: 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33 reprezentowanym przez Zarząd 
Powiatu Nowosądeckiego w osobach: 
1. Marka Kwiatkowskiego              – Starosty Nowosądeckiego 
2. Antoniego Koszyka                     – Wicestarosty Nowosądeckiego  
zwanym dalej „Odbiorcą” 
a.................................................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalą „Dostawcą” 
 
Strony zawarły umowę następującej treści 
 

§ 1 
1. Dostawca oświadcza, że posiada aktualne zezwolenia i koncesje w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.  
2. Dostawca zobowiązuje się do umożliwienia bezgotówkowego tankowania benzyny bezołowiowej – 
etyliny 95 i oleju napędowego do pojazdów samochodowych Odbiorcy na stacjach benzynowych 
Dostawcy, o których mowa w § 3. 
3. Odbiorca będzie zaopatrywał w paliwo pojazdy służbowe, stanowiące własność Starostwa 
Powiatowego w Nowym Sączu. Wykaz upoważnionych do tankowania samochodów służbowych Odbiorcy 
oraz osób zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  
4. Szacunkowa wielkość zamówienia wynosi:  
6 000 litrów benzyny bezołowiowej – etyliny 95 i 2 500 litrów oleju napędowego. Określona ilość jest 
ilością maksymalną. Odbiorca zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości, nie może to stanowić 
podstawy do wnoszenia przez Dostawcę jakichkolwiek roszczeń.  
5.  Dostawa realizowana będzie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 
6. Cena za zakup 1 l benzyny bezołowiowej E-95 i 1 l oleju napędowego będzie wynikać z dziennej ceny 
sprzedaży obowiązującej na stacji, pomniejszonej o zaoferowany stały rabat.   
7. Dostawca zobowiązuje się utrzymać stały rabat w wysokości .….. - E 95, ….. - ON na dostarczane przez 
siebie paliwo przez cały okres realizacji zamówienia.  
 

 § 2 
1. Dostawca zagwarantuje, że paliwa posiadać będą właściwości fizykochemiczne gwarantujące 
odpowiednią jakość oraz spełniać będą wymagania określone przepisami i obowiązującymi normami.  
W szczególności oferowane paliwo musi spełniać wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych  
/Dz. U. z 2015r., poz.1680/. 
2. W przypadku wątpliwości, co do jakości paliwa Odbiorca zleci wykonanie badań paliwa  
w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi normami, kosztami 
badań laboratoryjnych obciążony zostanie Dostawca paliwa.  
3. Wobec stwierdzenia powyższego Dostawca pokryje również koszty związane z usunięciem 
ewentualnych awarii układu napędowego samochodów Odbiorcy. 
4. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości paliwa Dostawca pokryje wszelkie koszty związane  
z oczyszczeniem układu napędowego samochodów Odbiorcy.  



 
§ 3 

1. Dostawca zapewni możliwość tankowania paliwa w odległości …... km od siedziby Odbiorcy. 
2. W przypadku, gdy Dostawca posiada więcej niż jedną stację, zapewni jednakowe dzienne ceny paliwa 
na wszystkich swoich stacjach oraz umożliwi Odbiorcy korzystanie z całej swojej sieci stacji paliw na 
zasadach określonych w umowie.  
3. Dostawca umożliwi regulowanie należności w formie bezgotówkowej, w terminie do 14 dni od daty 
otrzymania przez Odbiorcę prawidłowo wystawionej faktury, w miesięcznym okresie rozliczeniowym na 
podstawie zbiorczego wykazu sprzedaży. Do każdej faktury, Dostawca dołączy dowody wydania –  
WZ zawierające następujące informacje 

- miejsce i datę zakupu 
- rodzaj i ilość pobranego paliwa  
- nazwę pojazdu 
- nazwisko i podpis pobierającego paliwo. 

4. Przy każdym tankowaniu Dostawca wydawał będzie WZ (wydanie kredytowe) pobranego paliwa  
i potwierdzał je pieczęcią stacji paliw oraz własnoręcznym podpisem. 
5. Dostawca zobowiązuje się do wydania paliwa tylko osobom upoważnionym ze strony Odbiorcy do 
pobierania paliwa – Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
 

 § 4 
1. Za zrealizowane dostawy Odbiorca zobowiązuje się płacić Dostawcy w okresach miesięcznych, po 
otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury, do 14 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Odbiorcy.  
2. Zapłata należności nastąpi w drodze przelewu na konto Dostawcy wskazane na fakturze.  
3. Faktury należy wstawić na: 
Nabywca: Powiat Nowosądecki, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 734-35-44-080. 
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz. 

4. Maksymalna wartość umowy wynosi 50 500,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset zł 
00/100). 

 
§ 5 

Odbiorca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Dostawca nie wywiązuje się należycie z jej 
postanowień w szczególności, gdy w jego stacji paliw brak jest benzyny bezołowiowej – etyliny 95 lub oleju 
napędowego, bądź jakość paliwa nie odpowiada przepisom określonym w §2 umowy.  
 

§ 6 
1. Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 20% wartości zamówienia, o którym mowa  
w §1 ust 4 w/g cen jednostkowych na dzień odstąpienia od umowy, w przypadku odstąpienia przez 
Odbiorcę od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca.  
2. Strony zachowują prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy 
wysokość kary umownej nie pokrywa całości szkody. 
3. W przypadku nieterminowej płatności Dostawcy przysługuje prawo naliczenia ustawowych odsetek. 

 
§ 7 

W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego  
w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 
 

§ 8 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; dwa dla Odbiorcy, 
jeden dla Dostawcy. 
 
 
ODBIORCA:                                                                                                                                             DOSTAWCA: 
 



 
 

 
Załącznik nr 1 

 
 

I. Wykaz pracowników: 
1. Nalepa Tadeusz 
2. Waśko Zbigniew  
3. Witowski Rafał 
4. Bogdański Wiesław 
5. Bujok Karol 
6. Rejowski Jacek 
 
 

II. Wykaz samochodów: 
1. Skoda Octavia KN 50060 
2. Skoda Octavia KN 50070 
3. Skoda Superb KN 50053 
4. Skoda Superb KN 96010 
5. Skoda Rapid KN 87711 
6. Peugeot Partner KN 64642 
7. Peugeot Partner KN 88090 
8. Volkswagen Passat KN 6472A 
 
 
 

 


