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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, zamawianymi partiami, benzyny 

bezołowiowej 95 do zbiorników stacji paliw Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu    

w okresie od dnia 1 stycznia 2020  do 31 grudnia 2020 roku. 

  

I. Okres realizacji zamówienia – obejmuje okres od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.            

i jest on równoważny terminowi wykonania umowy 

 

II. Przedmiot zamówienia w okresie realizacji obejmuje następujące usługi: 

 

1. Sukcesywna dostawa: 

a.  benzyny bezołowiowej 95 spełniającej normę i w ilości  podanej w tabeli nr 1. 

 

Tabela nr 1. 

 

Lp Kod CPV Rodzaj paliwa Norma 
Ilość 

( m3) 

1. 09132100-4 
Benzyna 

bezołowiowa 95 

PN-EN 228+A1:2017-06P oraz 

wymagania jakościowe dla paliw 

ciekłych wg Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 9 października 2015 

r. w sprawie wymagań jakościowych dla 

paliw ciekłych (Dz.U. 2015 poz. 1680) 

160 

 

 

2. Wykonawca ma dostarczać zamówione paliwo partiami w okresie trwania umowy, 

określanymi jako „jednorazowe zamówienie”, własnym transportem ( autocysterną 

wyposażoną w pompę paliwową o mocy umożliwiające wpompowanie zamówionego 

paliwa do zbiornika zamawiającego na wysokość 3 m oraz wyposażoną w osprzęt 

umożliwiający podłączenie do zbiorników naziemnych Zamawiającego, posiadających 

przyłącza spustowe DN. 100 oraz szybkozłącza typ DC-3 ) i na  koszt Wykonawcy do 

siedziby Zamawiającego tj. Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji             

w Opolu – ul. Oleska 95. 

Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia pojazdem typu autocysterna 

spełniającą warunki techniczne i wyposażenie  zgodne z Ustawą z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U 2011 nr 227 poz. 

1367). 

3. „Jednorazowe  zamówienie” nie przekroczy 20  m3 benzyny bezołowiowej 95 – 

Wykonawca musi dysponować autocysterną ze zbiornikiem o odpowiedniej 

pojemności do transportu ww. ilości paliw. 

4. Wykonawca z  każdej dostawy dostarczy Zamawiającemu świadectwo jakości 

dostarczonego paliwa, na potwierdzenie faktycznych parametrów tej partii paliwa. 

5. Termin realizacji „ jednorazowego zamówienia” , nie może być  dłuższy niż 3 dni od 

zamówienia , przesłanego telefaksem do Wykonawcy. 

6. Odbiór paliwa, będzie następował na stacji paliw Wydziału Transportu Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Opolu posadowionej na ul. Oleskiej 95 w Opolu w obecności 

przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy wg następujących procedur: 



Zadanie nr 1 sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 

 

 

1) dokonanie pomiaru gęstości i temperatury rzeczywistej paliwa w autocysternie 

(przyrządy pomiarowe Zamawiającego (petrowend, termoareometr, kalk15), 

2) dokonanie odczytu ilości paliwa w zbiorniku Zamawiającego oraz pomiar jego 

gęstości rzeczywistej (przyrządy pomiarowe Zamawiającego (petrowend, 

termoareometr), 

3) dokonanie przepompowania paliwa z autocysterny do zbiornika stacji paliw 

Zamawiającego, 

4) dokonanie odczytu ilości paliwa w zbiorniku Zamawiającego oraz pomiar jego 

gęstości rzeczywistej (przyrządy pomiarowe Zamawiającego (petrowend, 

termoareometr), 

5) wyliczenie ilości faktycznie przyjętego paliwa w m3 i temperaturze 

referencyjnej 150C(przyrządy pomiarowe Zamawiającego (kalk15), 

6) sporządzenie Załącznika Nr 1 „Protokół przyjęcia”. 

7. Za podstawę wzajemnych rozliczeń przyjmuje się ilość dostarczonego paliwa w m3, 

temperaturze referencyjnej 150C, zgodnie z punktem nr 2, kolumna tabeli nr 5 

Załącznika Nr1 „Protokół przyjęcia”. 

 

  III WARUNKI MAJĄCE WPŁYW NA OKREŚLENIE CENY OFERTY 

 

Wykonawca zamówione paliwo dostarczał będzie sukcesywnie, partiami, w zamawianej 

wysokości, określanej jako „jednorazowe zamówienie.  

 

1. Cena przedmiotu zamówienia obejmuje takie czynności jak: 

 

 Dostawę zamówionych paliw w ilości określonej w „ jednorazowym zamówieniu”, 

własnym transportem Wykonawcy na adres Wydziału Transportu Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Opolu, ul. Oleska 95. 

 Wpompowanie zamówionych paliw do naziemnych zbiorników Stacji Paliw 

Zamawiającego 

 Dostarczenie świadectwa jakości dostarczanego paliwa, potwierdzające faktyczne 

parametry zamawianej partii paliwa. 

2. Oferowana cena jednostkowa danego rodzaju paliwa netto dotyczy 1 m3.   

3. Wykonawca w składanej ofercie określi wskaźnik waloryzacji (WW)  dla danego 

rodzaju paliwa, który pozostanie niezmienny w trakcie trwania umowy , jako 

oferowaną cenę jednostkową netto za 1 m3 danego rodzaju paliwa w stosunku do 

średniej arytmetycznej cen hurtowych netto za 1 m3 danego rodzaju paliwa 

obowiązujących na dzień 2019-10-05 przez 

1)  PKN ORLEN na stronie internetowej 

http://www.orlen.pl/PL/dlabiznesu/hurtowecenypaliw/Strony/default.aspx  

2) LOTOS na stronie internetowej  

http://www.lotos.pl/handlowy  

 

 

   CO 

WW= ------------    , gdzie: 

           CPO 

 

 WW – wskaźnik waloryzacji stały w trakcie trwania umowy. 

    CO – Oferowana cena jednostkowa danego rodzaju paliwa netto za 1 m3. 

http://www.orlen.pl/PL/dlabiznesu/hurtowecenypaliw/Strony/default.aspx
http://www.lotos.pl/handlowy
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CPO – średnia arytmetyczna cen hurtowych netto za 1 m3 danego rodzaju paliwa 

obowiązujących na dzień 2019-10-05 przez 

1) PKN ORLEN na stronie internetowej PKN ORLEN na stronie internetowej 

http://www.orlen.pl/PL/dlabiznesu/hurtowecenypaliw/Strony/default.aspx  

2) LOTOS na stronie internetowej  

http://www.lotos.pl/handlowy  

 

4. Zamawiający dopuszcza waloryzację ceny jednostkowej danego rodzaju 

paliwa z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacji (WW) stałego w trakcie 

trwania umowy  zgodnie z poniższym wzorem: 

 

 

CW= CPOD x WW 

 

gdzie: 

CW- Cena jednostkowa netto po dokonanej waloryzacji. 

CPOD- średnia arytmetyczna cen hurtowych netto za 1 m3 danego rodzaju paliwa na 

dzień realizacji jednorazowego zamówienia przez Wykonawcę 
opublikowanych na ten dzień przez: 

1) PKN ORLEN na stronie internetowej 

http://www.orlen.pl/PL/dlabiznesu/hurtowecenypaliw/Strony/default.aspx  

2) LOTOS na stronie internetowej  

http://www.lotos.pl/handlowy  

WW – wskaźnik waloryzacji stały w trakcie trwania umowy. 

 

Waloryzacja na podanych powyżej zasadach może nastąpić w dniu realizacji 

jednorazowego zamówienia. 

 

5. Cena jednostkowa brutto po dokonanej waloryzacji (CWB) 

 

CWB= (CW x P) + CW 

 

 gdzie: 

 

 CWB - Cena jednostkowa brutto po dokonanej waloryzacji 

 CW- Cena jednostkowa netto po dokonanej waloryzacji 

P – aktualna stawka podatku VAT na dzień realizacji jednorazowego zamówienia  

przez Wykonawcę 

 

Dokładność wskaźnika waloryzacji WW – zaokrąglenie do trzeciego miejsca po przecinku. 

 

Dokładność cen jednostkowych – zaokrąglenie do drugiego miejsca po przecinku. 

 

Ceny paliw określane są w temperaturze referencyjnej 150C 

 

 

 

http://www.orlen.pl/PL/dlabiznesu/hurtowecenypaliw/Strony/default.aspx
http://www.lotos.pl/handlowy
http://www.orlen.pl/PL/dlabiznesu/hurtowecenypaliw/Strony/default.aspx
http://www.lotos.pl/handlowy

