
DZIAŁ III  
WZÓR UMOWY 

 

UMOWA NR …………… 
 

zawarta w dniu ......................................................................, w Płocku, pomiędzy: 
 

Gminą – Miasto Płock – Strażą Miejską w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Otolińskiej 
10, 09-407 Płock, REGON 610291301   NIP 774-182-68-20 
reprezentowaną przez: 
 

………………………………………………. – Komendanta Straży Miejskiej 
 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiaj ącym”  
 

a 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
REGON ……………………….. NIP ………………………………  
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego………………………………………….. 
………………………………………w ……………………………………………………… 
……………..Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
…………………………………… 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

prowadzącym działalność gospodarczą zgłoszoną do ewidencji działalności 
gospodarczej.................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................
pod nr.................................................................z dnia................................................................. 
REGON ……………………….. NIP ……………………………… 
reprezentowaną przez: 
 

………………………………………………….. 
 

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”  
 

o następującej treści: 
 

§ 1.  
 

PRZEDMIOT UMOWY I ZASADY JEJ REALIZACJI. 
 

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 2013 roku 
poz. 907 ze zmianami), Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 
zadania pn.: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych Straży Miejskiej  
w Płocku w 2014 roku”, w zakresie: 
a)  zadanie nr 1 – dostawa oleju napędowego - w ilości 13 100 litrów*,  
b)  zadanie nr 2 – dostawa benzyny bezołowiowej PB 95 - w ilości 5 600 litrów*,  

2. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią: 
a) oferta Wykonawcy, 
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).  

3. Podane w ust. 1 ilości paliwa są ilościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie w czasie     
obowiązywania niniejszej umowy.  



4. Określona w ust. 1 ilość paliwa jest ilością szacunkową, w związku z tym Zamawiający 
zastrzega sobie prawo i możliwość zakupu stosownie do potrzeb. Zakupiona mniejsza ilość 
paliwa w czasie obowiązywania umowy nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez 
Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wykorzystanej przez Zamawiającego jego ilości. 

5. W przypadku jeżeli na skutek wzrostu cen detalicznych zostanie wyczerpana zabezpieczona 
na ten cel wysokość środków budżetowych tj. kwota ………………….. złotych brutto, 
niniejsza umowa ulega rozwiązaniu, przy czym Zamawiający niezwłocznie powiadomi  
o tym Wykonawcę w formie pisemnej. 

6. Paliwa będące przedmiotem niniejszej umowy będą tankowane przez Wykonawcę do 
pojazdów Zamawiającego. Każde tankowanie pojazdu powinno być potwierdzone  
i udokumentowane przez Wykonawcę w Asygnacie Rozchodowej stanowiącej Załącznik  
Nr 1 do niniejszej umowy lub w Asygnacie rozchodowej, raporcie, zestawieniu zbiorczym 
obowiązującym u Wykonawcy, w której wpisana zostanie: data tankowania każdego 
pojazdu, imię i nazwisko kierowcy prowadzącego tankujący pojazd, marka i numer 
rejestracyjny tankowanego pojazdu, rodzaj i ilość zatankowanego paliwa, cena brutto 1 litra 
paliwa według cennika obowiązującego w dniu tankowania pojazdu, udzielony stały rabat. 
Wpisy zostaną potwierdzone przez kierowcę w dniu tankowania pojazdu własnoręcznym 
podpisem oraz wpisane do karty drogowej.  

7. W przypadku prowadzenia asygnat, raportów, zestawień zbiorczych w wersji elektronicznej 
nie wymagany jest podpis kierowcy. 

 

§ 2. 
 

CENY JEDNOSTKOWE  
 

1. Ceny paliwa na podstawie oferty z dnia ………………………… roku, stanowiącej 
Załącznik Nr 2/1,  2/2*, do niniejszej umowy, za 1 litr danego rodzaju paliwa, wynosiły 
odpowiednio: 
a)   zadanie nr 1 - olej napędowy – ………… zł brutto 
      (słownie: …………………………………………………………..)*, 
b)   zadanie nr 2 - benzyna bezołowiowa PB 95 – ………….. zł brutto 
      (słownie…………………………………………………………….)*, 

2. Ceny określone w ust. 1 niniejszej umowy mogą ulec zmianie jedynie w przypadku:  
a)  obniżenia lub podwyższenia przez producenta cen paliw,  
b)  zmian ustawodawczych: stawek podatku od towaru i usług, podatku akcyzowego. 

3. O każdorazowej zmianie cen paliwa i jej wysokości Wykonawca zawiadamia na piśmie 
Zamawiającego niezwłocznie, przed wprowadzeniem nowej ceny, zgodnie z Załącznikiem 
Nr 3 do niniejszej umowy. 

4. Na paliwa określone w § 1 ust. 1 obowiązywać będą ceny dzienne obowiązujące na stacji 
paliw prowadzonej przez Wykonawcę dla tych paliw w dniu dokonania tankowania 
pojazdów, pod warunkiem dopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 3. 

5. Na ceny paliw Wykonawca udziela Zamawiającemu następujących upustów: 
a)   dla oleju napędowego – ………. zł*, 
b)   dla benzyny bezołowiowej PB 95 – …………. zł*, 

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

 

§ 3.  
 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 
 

Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia podpisania z mocą 
obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. 

 



§ 4.  
 

SPOSÓB I MIEJSCE DOSTAWY 
 

1. Odbiór paliwa przez Zamawiającego dokonywany będzie na stacji paliw Wykonawcy  
………………………………………………………….w każdy dzień, także w niedziele  
i święta, w godzinach wskazanych w Załączniku Nr 4 do niniejszej umowy. 

2. Jeżeli stacje paliw Wykonawcy nie będą czynne w dni wolne od pracy, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy czasowego otwarcia stacji paliw  
w godzinach uzgodnionych między stronami. 

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

4. Wykaz stacji paliw Wykonawcy stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej umowy. 
5. Tankowanie paliw odbywać się będzie poprzez legalizowane przepływomierze, wyłącznie 

do zbiorników pojazdów eksploatowanych przez Zamawiającego wymienionych  
w Załączniku Nr 5 do niniejszej umowy. 

 

§ 5.  
 

SPOSÓB ZAPŁATY 
 

1. Strony ustalają, że okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy. 
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie Asygnata Rozchodowa oraz pisma 

informujące o zmianie cen paliw. 
3. Zapłata za dostawę paliwa wykonaną w danym miesiącu będzie dokonywana w formie 

przelewu w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury VAT na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczeń za dostawę paliwa w danym miesiącu na 
podstawie dwóch okresów rozliczeniowych i dwóch faktur tj. od 01 do 15 i od 15 do końca 
miesiąca. 

5. Faktury VAT muszą wyszczególniać ogólną ilość zatankowanego paliwa, zawierać ceny 
paliwa nabytego w danym okresie rozliczeniowym, uwzględniać zmiany cen oraz upusty 
udzielone zgodnie z § 2 ust. 5 niniejszej umowy. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za odbiór paliwa na podstawie 
otrzymanej faktury lub faktur VAT oraz dołączonych do niej Asygnaty Rozchodowej,  
o której mowa w § 1 ust. 6 niniejszej umowy oraz pism informujących o zmianie cen 
paliwa, o których mowa w § 2 ust. 3 umowy.  

 

§ 6.  
 

KARY UMOWNE 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub 
nienależyte 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 dostawy paliwa 

w wysokości 0,5%  wynagrodzenia za ostatni miesiąc rozliczeniowy za każdy 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 każdy dzień opóźnienia. 



3. Zamawiającemu, niezależnie od kar umownych, z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy przez Wykonawcę przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych  
w Kodeksie Cywilnym. 

4. Wykonawca wyraża 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. Każda ze stron umowy może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, jeżeli druga strona rażąco naruszy postanowienia umowy. 

2.  Przez rażące naruszenie postanowień niniejszej umowy rozumieć należy: 
a) dostarczenie przedmiotu umowy nie spełniającego wymagań aktualnie obowiązujących 

polskich norm jakościowych, 
b) niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku poinformowania Zamawiającego  

o zmianie cen paliw, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy lub nieprawidłowe wykonanie 
tego obowiązku (niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 3 umowy), 

c) wystawienie przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z postanowieniami § 5 umowy, 
d) nieprawidłowe wypełnienie Asygnaty Rozchodowej, 
e) niedokonanie zapłaty przez Zamawiającego za dwa kolejne okresy rozliczeniowe. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą  
w szczególności w przypadku, gdy: 
a) Wykonawca przerwie dostawę paliwa, a przerwa będzie trwała dłużej niż 5 dni, 
b) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  
z tytułu wykonania części umowy. 

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

 

§ 8.  
 

ODPOWIEDZIALNO ŚĆ WYKONAWCY 
 

1. Wykonawca odpowiada za jakość przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że oferowane do sprzedaży paliwo płynne spełnia wymagania 

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

określonych wymagań jakościowych Wykonawca, niezależnie od uprawnień 
Zamawiającego określonych w § 7 ust. 2 umowy, na swój koszt usunie wadliwe paliwo, 
oczyści zbiorniki zatankowanych pojazdów służbowych Zamawiającego  
i dostarczy paliwo zgodne z wymaganiami jakościowymi. 

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

 

 
 
 
 
 
 



§ 9.  
 

INNE POSTANOWIENIA 
 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod 
rygorem  nieważności. 

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

3. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze stron. 

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane  
w sposób polubowny lub w przypadku braku porozumienia między stronami rozstrzygać 
będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Załączniki:...............na ..................stronach. 
 
 

                   WYKONAWCA                                                         ZAMAWIAJĄCY 
 
 

 
 
 

* -  przed sporządzeniem ostatecznej umowy między stronami, niepotrzebne usunąć. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik Nr 1 do umowy 
ASYGNATA ROZCHODOWA (STRA Ż MIEJSKA  W PŁOCKU) 

Miesiąc...............................................................2014 r. 
Rodzaj paliwa 

(ilość) 
 
 

L.p. 
 
 

 
Data  

i godzina 
tankowania 

 
 

Nazwisko i imię kierowcy  
Straży Miejskiej 

 
Marka  

i nr. rejestracyjny 
tankowanego 
pojazdu SM 

 
ON 

 
PB 95 

Cena brutto 
1 litra paliwa  

z dystrybutora  
wg. cennika 
dziennego na 
stacji paliw 

 
 

Stały rabat 
(zł) 

 
 

Podpis kierowcy 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
R A Z E M 

 
 

  

 

 
 
 
 
 

 



Załącznik Nr 2/1 do umowy 
FORMULARZ OFERTY 

(Zadanie Nr 1) 
(Dostawa oleju napędowego) 

Przetarg nieograniczony „DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH 
STRAŻY MIEJSKIEJ W PŁOCKU W 2014 ROKU” 

 
Nazwa i siedziba Zamawiającego 

 
GMINA - MIASTO PŁOCK - STRA Ż MIEJSKA W PŁOCKU  

09-407 PŁOCK UL. OTOLIŃSKA 10 
 

 
 
Nazwa i siedziba Wykonawcy 

 
 
 
 
 

 
…………………………………………….. 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 
 

………………………………….. 
(numer telefonu) 

 
……………………………………. 

(numer fax) 
 

Producentem / Dostawcą oleju napędowego dla Wykonawcy jest………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Cena hurtowa netto Producenta / Dostawcy oleju napędowego dla Wykonawcy która obowiązywała w dniu 13.12.2013 rok za 
1 m³ (podstawowa, publikowana na stronie internetowej z godziny 12.00) - …………………….. zł. 
 
A 

Cena jednostkowa netto z dystrybutora na stacji paliw Wykonawcy która obowiązywała  
w dniu 13.12.2013 roku za 1 litr. 

 
.…………………..zł 

 

 
B 

 
Podatek VAT 

 
…………………..% 

 

 
C 

Cena jednostkowa brutto  z dystrybutora na stacji paliw Wykonawcy która obowiązywała  
w dniu 13.12.2013 roku za 1 litr. 

 
………………….. zł 

 

 
D 

Upust dla Zamawiającego od ceny brutto z dystrybutora za 1 litr paliwa która obowiązywała  
w dniu 13.12.2013 roku (jest wielkością stałą i niezmienną przez cały okres obowiązywania 
umowy). 

 
 

………………….. zł 
 
E 

 
Cena za 1 litr paliwa brutto po udzielonym upuście dla Zamawiającego 
 

 
………………….. zł 

 
 

Słownie brutto za 1 litr oleju napędowego po udzielonym upuście………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Termin realizacji zamówienia 

 
od dnia podpisania umowy z mocą obowiązującą 

od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 r. 
 
Termin związania ofertą  

 
30 dni 

 
Oświadczamy, że podana w złożonej ofercie w dniu …………………..cena jednostkowa brutto z dystrybutora na naszej 
stacji paliw wskazana w pkt C za 1 litr paliwa była ceną która obowiązywała w dniu 13.12.2013  roku. 
 

 
 
 
 

Podpis……………………………………… 
                                                                                          (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy) 

 
 



Załącznik Nr 2/2 do umowy 
FORMULARZ OFERTY 

(Zadanie Nr 1) 
(Dostawa benzyny bezołowiowej PB 95) 

Przetarg nieograniczony „DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH 
STRAŻY MIEJSKIEJ W PŁOCKU W 2014 ROKU” 

 
Nazwa i siedziba Zamawiającego 

 
GMINA - MIASTO PŁOCK - STRA Ż MIEJSKA W PŁOCKU  

09-407 PŁOCK UL. OTOLIŃSKA 10 
 

 
 
Nazwa i siedziba Wykonawcy 

 
 
 
 
 

 
…………………………………………….. 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 
 

………………………………….. 
(numer telefonu) 

 
……………………………………. 

(numer fax) 
 

Producentem / Dostawcą benzyny bezołowiowej PB 95 dla Wykonawcy jest……………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Cena hurtowa netto Producenta / Dostawcy benzyny bezołowiowej PB 95 dla Wykonawcy która obowiązywała w dniu 
13.12.2013 rok za 1 m³ (podstawowa, publikowana na stronie internetowej z godziny 12.00) - …………………….. zł. 
 
A 

Cena jednostkowa netto z dystrybutora na stacji paliw Wykonawcy która obowiązywała  
w dniu 13.12.2013 roku za 1 litr. 

 
.…………………..zł 

 

 
B 

 
Podatek VAT 

 
…………………..% 

 

 
C 

Cena jednostkowa brutto  z dystrybutora na stacji paliw Wykonawcy która obowiązywała  
w dniu 13.12.2013 roku za 1 litr. 

 
………………….. zł 

 

 
D 

Upust dla Zamawiającego od ceny brutto z dystrybutora za 1 litr paliwa która obowiązywała  
w dniu 13.12.2013 roku (jest wielkością stałą i niezmienną przez cały okres obowiązywania 
umowy). 

 
 

………………….. zł 
 
E 

 
Cena za 1 litr paliwa brutto po udzielonym upuście dla Zamawiającego 
 

 
………………….. zł 

 
 

Słownie brutto za 1 litr benzyny bezołowiowej PB 95 po udzielonym upuście…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Termin realizacji zamówienia 

 
od dnia podpisania umowy z mocą obowiązującą 

od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 r. 
 
Termin związania ofertą  

 
30 dni 

 
Oświadczamy, że podana w złożonej ofercie w dniu …………………..cena jednostkowa brutto z dystrybutora na naszej 
stacji paliw wskazana w pkt C za 1 litr paliwa była ceną która obowiązywała w dniu 13.12.2013  roku. 
 

 
 
 
 

Podpis……………………………………… 
                                                                                          (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy) 

 
 



Załącznik Nr 3 do umowy 
 

Płock, dnia……………………………… 
 
 
 
……………………………….. 
    (pieczęć adresowa Wykonawcy) 
 

Straż Miejska w Płocku 
09-407 Płock 
ul. Otolińska 10 
 

 
Informacja  

 
Dot. zmian cen sprzedaży paliwa  
 
       Informujemy, że z dniem………………………………., od godziny ………… zostały 
podwyższone/obniżone* ceny hurtowe Producenta / Dostawcy paliw i wynoszą: 
 

1. Olej napędowy – ………….zł / 1 m³* 
2. Benzynę bezołowiową Pb 95 – ………….zł / 1 m³* 

 
       W związku z powyższym z dniem…………………………, od godziny………….nowe 
ceny sprzedaży paliwa na naszej stacji z dystrybutora wynoszą: 
 

1. Olej napędowy – ……….. zł / 1 litr* 
2. Benzyna bezołowiowa Pb 95 – ……. zł / 1 litr* 
 

       Po udzielonych upustach określonych w obowiązującej umowie ceny sprzedaży paliwa 
dostarczanego przez naszą firmę dla Straży Miejskiej będą następujące: 
  

1. Olej napędowy – ……….. zł / 1 litr* 
2. Benzyna bezołowiowa Pb 95 – ……. zł / 1 litr* 

 
 
 
 

Podpis:............................................................... 
  (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 
 
* - niepotrzebne skreślić 
 
Uwaga: Niniejszą informacj ę należy bezzwłocznie przekazać Zamawiającemu po uzyskaniu informacji 
o zmianach cen u dostawcy Wykonawcy.  

 
 
 

 
 

 



Załącznik Nr 4 do umowy 
 

WYKAZ STACJI PALIW NA TERENIE MIASTA PŁOCKA 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę paliw do pojazdów służbowych Straży 
Miejskiej w Płocku w 2014 roku. 

 
 

Nazwa 
Wykonawcy 

 

 
……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

 

Adres Wykonawcy 
 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

 

Numer telefonu 
 

……………………………. 

 
Numer fax 

 
………………………………… 

 
Oświadczamy, że posiadamy stacje paliw na terenie Miasta Płocka: 
 

L.P. ADRESY STACJI PALIW NA TERENIE 
MIASTA PŁOCKA 

GODZINY PRACY STACJI PALIW 

 
 
 

 
 
 
 

 
DNI 

POWSZEDNIE 
 

  
 

NIEDZIELE  

 

 

 
 
 
 

 
 

SOBOTY 

  
 

ŚWIĘTA  

 

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

  (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 
 
 

   
 
 
 



Załącznik Nr 5 do umowy 
 

WYKAZ POJAZDÓW SŁU ŻBOWYCH STRAŻY MIEJSKIEJ W PŁOCKU 

 

L.P. MARKA POJAZDU NUMER 

REJESTRACYJNY 

NUMER 

TAKTYCZNY 

RODZAJ PALIWA 

1 NISSAN PICK-UP WP 31517 S 3 Olej napędowy 

 

2 PEUGEOT 307 KOMBI WP 59663 S 4 Olej napędowy 

3 PEUGEOT PARTNER WP 83931 S 5 Olej napędowy 

4 CITOREN BERLINGO WP 97019 S 6 Olej napędowy 

 

5 SKODA ROOMSTER WP 98531 S 8 Benzyna bezołowiowa 

PB 95 

6 PEUGEOT PARTNER WP 72067 S 9 Olej napędowy 

7 RENAULT MEGANE WP 55230 S 10 

nie oznakowany 

Benzyna bezołowiowa 

PB 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


