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UMOWA Nr  1/PAL/Pb 95/2020 
 

Zawarta w Opolu w dniu  ………………. pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa, który reprezentuje 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

występujący na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Komendanta Wojewódzkiego 

Policji w Opolu z siedzibą przy  ul. Korfantego 2 w Opolu - zwanym  

w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a  

- reprezentowana przez 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

 

 Umowa o następującej treści zostaje zawarta w wyniku dokonania przez 

Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – do sprawy nr ………………………….. 

 

§1 

 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu,  

 w okresie trwania niniejszej umowy paliwa do zbiorników stacji paliw Wydziału 

Transportu KWP w Opolu: 

 Benzyna bezołowiowa Pb 95 – 160 m3 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

2. Wartość zamówienia w dniu otwarcia ofert wynosi ( w zł ): 

 

NETTO ...…………….. zł 

VAT  ………………. zł 

BRUTTO ………………. zł 

 

3. Powyższa wartość brutto obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane  

  z realizacją przedmiotu umowy. 

                                                            

§2 

 

1. Zgodna z normami cena netto dostawy oraz zgodna ze złożoną ofertą na dzień 

podpisania umowy wynosi dla: 

 Benzyny bezołowiowej Pb 95  ……………. – zł netto za 1 m3 , w temp. 

referencyjnej 150C 

 co stanowi: 

 Benzyny bezołowiowej Pb 95   ……………. – zł brutto za 1 m3 , w temp. 

referencyjnej 150C. 
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2. W okresie trwania umowy cena może ulec zmianie, Zamawiający dopuszcza 

waloryzację ceny jednostkowej danego rodzaju paliwa z uwzględnieniem wskaźnika 

waloryzacji (WW) stałego w trakcie trwania umowy (wskaźnik waloryzacji WW podany 

w §3 niniejszej 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. 

 

I. 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 

 

Ceny paliw określane są w temperaturze referencyjnej 150C 
 

  

3.  Podstawą zmiany cen po stronie zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy stanowi 

zmiana cen hurtowych netto paliw zamieszczanych na stronie internetowej  

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

 

 

       §3 

 

Niezmienny w trakcie trwania umowy dla danego rodzaju paliwa wskaźnik waloryzacji (WW) 

w złożonej ofercie przez Wykonawcę wynosi ………… . 

 

§4 

 

1. Zamawiający będzie składał zamówienie partiami, które w dalszej części umowy będą 

określane  „ jednorazowym zamówieniem” . Wielkość „jednorazowego zamówienia” 

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


Zadanie nr 1 sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 

 

 3/6 

będzie zamawiana u Wykonawcy drogą telefaksu na nr…………………………….. lub 

email……………………….………. 

2. Realizacja „jednorazowego zamówienia” nastąpi po zgłoszeniu pisemnym przez 

Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni z zastrzeżeniem ust.4. 

3. Wykonawca dostarczy zamówione paliwo w dni robocze w godzinach od 7.30 do 14.00. 

4. „ Jednorazowe zamówienie” zgłoszone Wykonawcy w czwartek i piątek realizowane 

będzie w najbliższy poniedziałek. 

5. Paliwo dostarczane, będzie do stacji paliw Wydziału Transportu Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Opolu  - ul. Oleska 95. 

6. Wykonawca potwierdza, że osoby wykonujące czynności związane z dostawą paliw,  

posiadają wymagane uprawnienia, a sprzęt transportujący zamówione paliwo spełnia 

wymagania dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych. 

7. 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: 

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”. 

8. 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”. 

9. Każdorazowo Dostawca paliw przedstawi świadectwo ich jakości, na potwierdzenie 

faktycznych parametrów dostarczanej partii paliwa. 

10. Nie załączenie świadectwa jakości dostarczonego paliwa do dokumentu wydania paliwa 

może stanowić podstawę do odmowy odbioru paliwa przez Zamawiającego. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo skontrolowania jakości paliwa poprzez pobranie 

bez uprzedzenia Wykonawcy próbki do badań bezpośrednio z cysterny realizującej 

dostawę, przy czym w tym przypadku kierowca cysterny będzie traktowany jako 

uprawniony przedstawiciel Wykonawcy. Pobranie próbek następuje zgodnie  

z zasadami określonymi przez Polską Normę. Kopia protokołu pobrania próbek zostanie 

niezwłocznie przesłana Wykonawcy 

12. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia w ciągłej sprzedaży paliw, o których 

mowa w §1, przy jednoczesnym zachowaniu rezerw przeznaczonych dla 

Zamawiającego w wysokości 10% rocznego zapotrzebowania na dany rok. 

13.  „Jednorazowe  zamówienie” nie przekroczy 20  m3 Pb 95. 

14. Wykonawca, będzie dostarczał paliwo (jednorazowe zamówienie), autocysterną 

wyposażoną w osprzęt umożliwiający podłączenie do zbiorników naziemnych 

Zamawiającego posiadających przyłącze spustowe DN 100 oraz szybkozłącza typ DC-

3. Autocysterna ma być wyposażona w pompę paliwową, o mocy umożliwiającej 

wpompowanie zamówionego paliwa na wysokość 3 m. Autocysterna ma być sprawna 
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technicznie posiadająca aktualne ubezpieczenie OC, ważne wymagania techniczne oraz 

spełniająca wszelkie wymagania dotyczące dopuszczenia do poruszania się po drogach 

publicznych zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie. 

 

§5 

 

1. Wykonawca gwarantuje i odpowiada za jakość dostarczonych paliw. 

2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca udzieli wszelkich niezbędnych wyjaśnień  

o stosunkach prawnych i faktycznych co do pochodzenia paliw. 

 

§6 

 

1. Odbiór paliw odbywać będzie się na zasadach bezgotówkowych na podstawie  

Załącznika Nr 1 „ Protokół przyjęcia”. 

2. Za każdą dostarczoną partię przedmiotu umowy ( zamówionego paliwa realizowanego 

za pomocą jednorazowego zamówienia ) Zamawiający zapłaci należność na konto 

Wykonawcy numer: 

………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………...… 

w terminie 30  dni od dnia otrzymania kompletnych dokumentów rozliczeniowych  

tj. prawidłowo wystawionej faktury VAT, zawierającej wielkość dostarczonego paliwa 

wyrażoną w m3 w temperaturze referencyjnej 150C zgodnie z Załącznikiem  

Nr 1 „Protokół przyjęcia” 

3. Wykonawca wystawi na adres Zamawiającego – Komenda Wojewódzka Policji                  

w Opolu, 45-077 Opole, ul. Korfantego 2. NIP 754-000-35-37 fakturę VAT na każde                                                  

„ jednorazowe zamówienie”. 

4. Wykonawca wyśle kompletne dokumenty rozliczeniowe na adres: Wydział Transportu 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu – ul. Oleska 95, 45-232 Opole. 

5. W przypadku wystawienia faktury w formie elektronicznej (e-faktura) i przesłanie jej 

poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania, należy w niej zawrzeć Kod 

organizacyjno- kadrowy Wydziału Transportu KWP w Opolu - OK2M00 

 

§7 

 

W przypadku nieterminowej zapłaty należności Wykonawca jest uprawniony do naliczania 

ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

 

§8 

 

1. Umowa została zawarta na czas określony  

od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku 
2. Zamawiający, przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie  

z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w stosunku do treści oferty. 

Wszelkie zmiany wymagają zgody obu stron i formy pisemnej  

w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

3. Strony przewidują zmianę umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiana cen jednostkowych przedmiotu zamówienia w przypadku urzędowej 

zmiany stawki podatku VAT, 
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2) zmiana cen jednostkowych przedmiotu zamówienia w przypadku urzędowej 

zmiany stawki podatku akcyzowego 

3) zmiana Polskiej Normy PN-EN 228+A1:2017-06P oraz innych aktów 

normatywnych związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

4. Jeżeli występują zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub Wykonawcy, 

dotyczące określonych w umowie nazw, adresów, rachunków bankowych oraz wykazu 

osób i numerów telefonów kontaktowych Strony niezwłocznie informują pisemnie  

o tych zmianach. Zmiany takie nie wymagają  formy pisemnej w postaci aneksu do 

umowy 

5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 - 3 jest nieważna. 

 

§9 

 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od realizacji przedmiotu umowy w całości lub                    

w części bez prawa do roszczeń po stronie Wykonawcy, jeżeli nie otrzyma z budżetu w 

pełnej wysokości planowanych środków finansowych na realizację tego zamówienia do 

dnia 31.12.2019r. 

2. Podana ilość paliwa ukazana w § 1 ust. 1  w niniejszej umowy, należy traktować jako 

wielkość przybliżoną. Ilość zamawianego paliwa może ulec zmianie  

w trakcie trwania umowy, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, bez 

prawa do roszczeń po stronie Wykonawcy. 

3. Wartość zamawianego paliwa w okresie trwania umowy, nie może przekroczyć 

wartości brutto podanej w §1 ust. 2 niniejszej umowy. W przypadku realizacji 

przedmiotu umowy w wysokości niższej niż określona w §1 ust. 2 , wykonawcy nie 

przysługuje prawo domagania się różnicy zapłaty. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

za faktycznie dostarczone paliwo. 

 

§10 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 % od wartości 

„jednorazowego zamówienia” brutto ostatnio realizowanego, gdy Zamawiający odstąpi 

od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 3% wartości 

„jednorazowego zamówienia” brutto ostatnio realizowanego, gdy Wykonawca odstąpi 

od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający z wyjątkiem 

przypadków określonych w  §9 ust.1   

3. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy przed rozpoczęciem jej 

realizacji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% kwoty 

brutto określonej §1 ust.2 niniejszej umowy. 

4. Jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość kar umownych, strony mogą dochodzić 

odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. W przypadku nie dostarczenia „jednorazowego zamówienia” w terminie określonym  

w §4 ust. 2 ( z zastrzeżeniem §4 ust. 4 ) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 1 % od wartości „ jednorazowego zamówienia” brutto ostatnio 

realizowanego. 

6. Zamawiający może odstąpić od naliczenia kary umownej, o której jest mowa  

w ust.5 w przypadku gdy Wykonawca zgłosi telefonicznie zmianę terminu dostawy 

„jednorazowego zamówienia” osobie odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie 

Zamawiającego – Zbigniew Czyżewski, Jerzy Kozłowski nr tel. 77 422 32 87 lub 

sekretariat 77 422 24 32  na dzień przed terminem planowanej dostawy w godzinach 
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od 8 00 do 14 00 oraz  po zaakceptowaniu przez Zamawiającego nowego terminu 

dostawy. Informację o nowym terminie dostawy po uprzedniej akceptacji ze strony 

Zamawiającego, Wykonawca prześle na drodze telefaksu ( nr fax 77 422 24 34)  lub 

adresy email jerzy.kozlowski@op.policja.gov.pl, 

zbigniew.czyżewski@op.policja.gov.pl . 
 

§12 

 

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy strony współpracujące 

zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W przypadku niemożności takiego rozwiązania 

spory te będą przedmiotem rozstrzygnięcia przez Sąd terytorialnie właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§13 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§14 

 

      Celem wypełnienia wymogu informacyjnego dot. przetwarzania danych osobowych na 

podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO,  

w załączniku nr 3 do niniejszej umowy ukazane są informacje o wykorzystaniu uzyskanych 

danych osobowych. 

 

§15 

 

1. Integralną częścią umowy jest : 

 Załącznik nr 1 – Protokół przyjęcia 

 Załącznik nr 2 – kserokopia oferty Wykonawcy oraz Opis Przedmiotu 

Zamówienia 

 Załącznik nr 3 – informacja o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych 

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym: 

- 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 

- 2 egzemplarze dla Zamawiającego 

 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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