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Umowa nr ZDP.344.21.2017 
 
 
zawarta w dniu ………………….. r. w Lidzbarku Warmińskim pomiędzy: 
 
Powiatem Lidzbarskim ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński, NIP 743-18-63-086 w imieniu, 
którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 20, 11-100 
Lidzbark Warmiński, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
 
Dariusza Iskra – p.o. Dyrektora 
przy kontrasygnacie  
Teresy Ziółkowskiej - Głównej Księgowej  
 a  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 
 
…………………………………………………………… 
 
Umowę zawarto w oparciu o art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) oraz na podstawie przeprowadzonego zapytania cenowego Nr 
ZDP.344.21.2017.JM z dnia …………………..2017 r.   
 

§ 1 
 

1.   Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju nap ędowego  spełniającego normę PN-
EN 590 w gatunkach B, D, F (oleje dla okresu letniego, przejściowego i zimowego)  do zbiornika 
magazynującego o pojemności 5000 litrów, na potrzeby pojazdów i maszyn stanowiących własność 
Zarządu Dróg Powiatowych i jednostek organizacyjnych Powiatu Lidzbarskiego, w szacunkowej 
ilości 5 000 litrów .  

2.   W przypadku niewykorzystania w okresie obowiązywania umowy wskazanych w pkt.1 ilości paliwa,  
      Zamawiający ma prawo do rezygnacji z dalszych zakupów paliwa bez jakichkolwiek konsekwencji   
      finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. 
3.   Jakość dostarczanego oleju napędowego musi odpowiadać wymaganiom zawartym w regulacjach 

prawnych obowiązujących w dniu dostawy, w tym w szczególności w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1680). 

4.  Olej napędowy będzie dostarczany przez Wykonawcę do zbiornika magazynującego cysternami, 
które muszą posiadać aktualne dopuszczenie do przewozu paliw ciekłych zgodne z obowiązującymi 
przepisami w dniu dostawy. Cysterny powinny posiadać urządzenie pomiarowe do pomiaru ilości 
zrzucanego oleju napędowego do zbiornika magazynującego na paliwo, który posiada 
Zamawiający. 

5. Ilość wydanego produktu od Wykonawcy jest wykazywana na legalizowanych urządzeniach 
pomiarowych i jest obligatoryjna dla Stron.  

6.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu oleju napędowego do miejsca realizacji zamówienia, 
tj. ul. Leśna 17, 11-100 Lidzbark Warmi ński , ubezpieczenia przedmiotu dostawy oraz kosztów 
przemieszczenia oleju ze środka transportu do zbiornika magazynującego Zamawiającego.   

 7. Dostawy oleju będą odbywać się na każdorazowe zgłoszenie zapotrzebowania przez 
Zamawiającego. Zgłoszenia będą przekazywane Wykonawcy od poniedziałku do piątku do godz. 
15:00. Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować dostawę objętą zgłoszeniem Zamawiającego 
w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia (od poniedziałku do piątku), w 
godzinach od 8:00 do 14:00. Odbiór ilościowy będzie przeprowadzany w  obecności 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  
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 8. Wykonawca przy każdorazowej dostawie paliwa wystawi dokument WZ, potwierdzający ilość oraz 
wartość dostarczonego paliwa (wartość netto oraz wartość podatku VAT). Dokument WZ dla swej 
ważności wymaga podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

9. Wykonawca do każdej zrealizowanej dostawy przedstawi świadectwa jakości (atesty), określające 
właściwości dostarczonego paliwa i zawartość zanieczyszczeń, potwierdzone certyfikatem jakości 
wystawionym przez producenta. Brak dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim będzie 
skutkował niemożnością podpisania dokumentu WZ przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego. 

10. Osobą    upoważnioną   do   kontroli   prawidłowości   wykonania   przedmiotu   umowy  ze  strony    
      Zamawiającego jest Dariusz Iskra, tel. 605 662 696. 
11. Zamawiający z każdej partii dostarczonego paliwa ma prawo pobrać próbkę, która w razie   
      reklamacji będzie stanowić dowód rzeczowy poddany analizie laboratoryjnej. 
12. W przypadku udowodnionej złej jakości paliwa, Wykonawca będzie zobowiązany pokryć wszelkie    
      koszty poniesione przez Zamawiającego (w szczególności koszty analizy laboratoryjnej i   
      ewentualnego zakupu paliwa u innego dostawcy), a także na własny koszt i we własnym zakresie   
      odebrać od Zamawiającego zakwestionowaną partię paliwa i dostarczyć paliwo w ilości i terminie    
      wyznaczonym przez Zamawiającego. 
13. Parametry  dostarczanego  paliwa  będą  dostosowane  do  okresu  dostawy,  tj.  pory  roku  i         
      temperatury otoczenia. 

§ 2 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: od dnia …………..  
do dnia 31.12.2018 r.   

2.  Umowa wygasa z chwilą, gdy łączna wartość realizowanych dostaw osiągnie kwotę, o której mowa    
     w § 4.  

§ 3 
 

1. W dniu zawarcia umowy cena oleju napędowego wraz z podatkiem VAT wynosi …………. zł/litr.  
2. Ceną zakupu 1 litra oleju napędowego będzie aktualna cena netto producenta …………… w dniu 

dostawy z uwzględnieniem rabatu w wysokości ……… % określonego w ofercie Wykonawcy. 
3. Zaoferowany rabat nie może ulec zmianie przez cały okres trwania umowy. 

 
  § 4 
 

Łączna wartość umowy w okresie jej obowiązywania nie przekroczy kwoty……….………. złotych brutto. 
(słownie: ………..………………………………..…………………………………………………złotych brutto). 

 
§ 5 

 
1. Zapłata należności z tytułu dostawy oleju napędowego będzie dokonywana przez Zamawiającego   

na podstawie faktur wystawionych każdorazowo po dostawie. 
2. Faktura będzie wystawiona w następujący sposób: 

Nabywca:  Powiat Lidzbarski ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński NIP 743-18-63-086 
Odbiorca:  Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 20, 11-100    
                  Lidzbark Warmiński 

3.  Płatność za wykonanie dostawy dokonywana będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku 
Warmińskim, w formie przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni licząc od dnia 
prawidłowo wystawionej faktury. 

4.   Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w  
      ciągu 7 dni od dnia jej wystawienia. 
5.   Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego. 
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§ 6 
1.  Strony ustalają kary umowne w wysokości: 

1) W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu oleju napędowego Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości danej dostawy za każdy dzień zwłoki. 

2) Jeżeli zwłoka w dostawie przekroczy 7 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez 
obowiązku wykupienia niedostarczonej partii oleju napędowego, zachowując prawo do 
należnych kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy oraz zwłoki w dostawie liczonej do 
dnia odstąpienia od umowy. 

3) W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł. 

4) Za każde stwierdzone przez Zamawiającego uchybienie w zakresie jakości dostarczanego 
paliwa - w wysokości 100% wartości brutto poszczególnej dostawy, której jakość została 
zakwestionowana i udowodniona; 

5) Za opóźnienie w dokonaniu wymiany wadliwej partii dostarczonego paliwa w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego – w wysokości 10% wartości brutto wadliwej dostawy za 
każdy dzień zwłoki;  

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu od Zamawiającego 
wynagrodzenia. 

3. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej.  

 
§ 7 

 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego. 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 
§ 8 

 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i będą wiążące po  podpisaniu przez 

obie strony pod rygorem nieważności. 
2. Umowę sporządzono w 3  jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy 
 

Zamawiaj ący                                                            Wykonawca 
 
 
 
 
            Kontrasygnata 
 
 

 
 
 
 

sporządził: Jolanta Motylewska                                                    sprawdził pod względem merytorycznym: Dariusz Iskra 
 
sprawdził pod względem formalno-prawnym: 

 


