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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia nr IR-ZE-AW-0151-23/2018 

Wzór umowy 

 
UMOWA Nr …………….. 

 
Zawarta w dniu ……………………w Poznaniu pomiędzy:  
Skarbem Państwa - Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu insp. Piotrem Mąką mającym siedzibę  
w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań, NIP 777-00-01-878, REGON 
630703410, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
a: 
……………………………………………………………………. z siedzibą w ………………………………………………………………, 
wpisanym do ………………………………………. prowadzonego przez ………………………………………………., pod numerem 
……………………………… posiadającym NIP ……………………….., kapitale zakładowym ……………………….. zł, zwaną w 
dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do którego nie stosuje się przepisów ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 tej ustawy.  

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest: 
1) sukcesywna dostawa paliwa gazowego  w postaci gazu płynnego - propan techniczny zwanego dalej „gazem”, 

wykorzystywanego do celów grzewczych, do Komisariatu Policji w Sierakowie, położonego przy ul. 8 Stycznia 16  
w szacunkowej ilości 6 500 l rocznie, a w okresie obowiązywania umowy w szacunkowej ilości 26 000 l; 

2) dostawa i montaż jednego zbiornika naziemnego na gaz o pojemności 2700 l wraz z niezbędną armaturą do jego 
prawidłowej eksploatacji, na terenie jednostki Policji określonej w pkt 1, nie później niż do dnia 01.11..2018 r. 

2. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w oparciu o monitoring zużycia gazu prowadzony przez Zamawiającego. 
Każdorazowy termin dostawy poprzedzony będzie informacją, przekazaną drogą faksową na nr …………………………, 
lub pocztą elektroniczną na mail ……………………………………………. określającą ilość zamówionego gazu, oraz termin, 
który nie może przekroczyć 3 dni od momentu zgłoszenia, zgodnie ze wzorem zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do 
Umowy. 

3. Odbiór gazu będzie następował w formie protokołu podpisanego przez Wykonawcę oraz upoważnionego pracownika 
Zamawiającego, wskazanego w upoważnieniu stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Protokół będzie podstawą do 
wystawienia faktury. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całości zamówienia określonego w ust. 1 pkt 1. 
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu gaz płynny propan techniczny o parametrach technicznych 

zgodnie z normą PN-C-96008:1998 oraz innymi odpowiednimi przepisami.  
6. Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) montażu zbiornika na gaz płynny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i podłączenia zbiornika do istniejącej 
instalacji zasilającej w terminie określonym w ust. 1 pkt 2 po uprzednim uzgodnieniu właściwego terminu montażu  
z Zamawiającym - do zbiornika nie należą elementy instalacji gazowej np. reduktory, zawory odcinające itd., 
właścicielem instalacji i reduktorów jest Zamawiający; 

2) wykonania próby szczelności, rejestracji w UDT, prowadzenie serwisu (w tym usuwania wszelkich awarii 
niezawinionych przez Zamawiającego), konserwacji, regularnych przeglądów technicznych i udziału  
w kontrolach przeprowadzanych przez przedstawicieli UDT przez cały okres realizacji umowy w ramach 
otrzymanego wynagrodzenia; 

3) zagwarantowania właściwego stanu technicznego dostarczonego zbiornika i osprzętu; 
4) poniesienia pełnej odpowiedzialności za powstanie ewentualnych szkód wynikłych z nieodpowiedniego stanu 

technicznego zbiornika, wadliwie działającej armatury przynależnej do zbiornika na gaz płynny, będących 
konsekwencją braku nadzoru ze strony Wykonawcy; 

5) opróżnienie i demontaż zbiornika po zakończeniu umowy; 
6) przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego z zasad BHP oraz obsługi eksploatacyjnej zbiorników i 

instalacji gazowej. 
7. Zamawiający zobowiązuje się w okresie obowiązywania niniejszej umowy do:  

1) wskazania miejsca do posadowienia zbiornika i odpowiedniego zabezpieczenia terenu;  
2) zapewnienia sprawnej instalacji w istniejącym zestawie przyłączeniowym;  
3) ścisłego dostosowania się do wytycznych wynikających z przeprowadzonego szkolenia w zakresie możliwych 

zagrożeń;  
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4) przechowywania w zbiorniku gazu dostarczonego wyłącznie przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 pkt 2 
Umowy;  

5) użytkowania zbiornika zgodnie z ich przeznaczeniem;  
6) nie udostępniać zbiornika do używania bez zgody Wykonawcy osobom trzecim;  
7) nie usuwać ze zbiornika oznaczeń właściciela;  
8) po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy zwrócić zbiornik wraz z jego osprzętem w stanie nie pogorszonym ponad 

zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji.  
8. Gaz nabywany na podstawie niniejszej Umowy, Zamawiający (zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3 do 

Umowy) przeznaczany jest na cele opałowe, który zgodnie z art. 32 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 ze zm.) objęty jest zwolnieniem z akcyzy. 

 
§ 2 

1. Dostawa gazu w trakcie realizacji będzie rozliczana na podstawie w niżej określonych opłat i ceny: 
1) jednorazowa opłata za zakres określony w określone § 1 ust. 1 pkt 2 i § 1 ust. 6 Umowy …………………………. zł 

brutto; 
2) opłata za dzierżawę zbiornika na gaz ……………………………… zł brutto za kwartał, która pozostanie niezmienna 

prze cały okres realizacji Umowy. 
3) cena jednostkowa za gaz obliczona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 

2. Podstawą do wyliczenia ceny jednego litra gazu będzie aktualna cena opublikowana w branżowym serwisie 
internetowym E-PETROL, notowań zawartych w tabeli „Propan hurt na granicy wschodniej RP” tego serwisu 
publikowanych na stronie www.e-petrol.pl z ostatniej dziennej aktualizacji poprzedzonej datą złożenia zamówienia. 
Cena netto 1 litra dostarczanego gazu wyliczana będzie według wzoru: 

((Pavg x 0,535)+M)/1000 l 

gdzie: 

Pavg - cena z notowań publikowanych w serwisie  branżowym e-petrol z ostatniej dziennej aktualizacji 
poprzedzonej datą złożenia zamówienia. 

0,535 - średnia gęstość gazu propan 
M - marża zaoferowana przez Wykonawcę w ofercie z dnia ………… 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę ustalenia formuły ceny jednostkowej. gazu w przypadku niemożliwości jej wyliczenia  
w oparciu o zasady opisane w ust. 2, w szczególności w sytuacji zaprzestania publikacji cen w serwisie internetowym  
o którym mowa w ust. 2 lub w przypadku dostępu do bardziej reprezentatywnych danych dotyczących cen gazu. W takim 
przypadku zostanie opracowana nowa formuła ustalenia ceny jednostkowej uwzględniająca powszechnie dostępne 
(publikowane) dane dostawców lub producentów gazu.  

 
§ 3 

1. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą się odbywały na podstawie faktur VAT dostarczonych do 
Zamawiającego po każdej dostawie. Wraz z fakturą Wykonawca przekaże Zamawiającemu wydruk ze strony  
www.e-petrol.pl z którego winna wynikać cena, o której mowa w § 2 ust. 2 Umowy określona jako „Pavg”. 

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez obie strony, protokołu odbioru przedmiotu umowy.  
3. Należności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 Umowy (za dzierżawę zbiornika) płatne będą z dołu na podstawie faktur 

VAT wystawianych przez Wykonawcę kwartalnie w terminie do dnia 15 każdego trzeciego miesiąca.  
4. Należność, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy płatna będzie na podstawie faktury VAT wystawionej wraz z pierwszą 

fakturą za dostawę gazu. 
5. Należności Zamawiający zapłaci przelewem na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę, w ciągu 30 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres: 

Komenda Wojewódzka Policji 
ul. Kochanowskiego 2a,  
60-844 Poznań. 
NIP 7770001878, REGON 630703410  

7. Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę wskazywać musi numer umowy z której wynika płatność. 
8. Do faktury VAT Wykonawca każdorazowo dołączy kserokopię podpisanego przez obie strony protokołu odbioru 

przedmiotu umowy.  
9. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu.  
10. Nazewnictwo asortymentu zastosowane w fakturze zgodne być musi z nazewnictwem asortymentu zastosowanym przez 

Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protokołem odbioru. 
 
 
 

http://www.e-petrol.pl/
http://www.e-petrol.pl/
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§ 4 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady dostarczonych paliw na zasadach określonych  

w Kodeksie Cywilnym. 
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych lub jakościowych zamówionego asortymentu, Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę pisemnie o stwierdzonych niezgodnościach, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 
dostarczenia towaru zgodnego z zamówieniem.  

 
§ 5 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:  
1) w wysokości 1 % wartości brutto zamówionego gazu za każdy dzień opóźnienia od terminu dostawy wskazanego  

w zamówieniu, o którym mowa  w  § 1 ust. 2;  
2) w przypadku opóźnienia powyżej 3 dni w stosunku do terminu dostawy wskazanego w zamówieniu,  

o którym mowa  w  § 1 ust. 2 i przy równoczesnym spadku poziomu gazu w zbiornikach poniżej 10% zawartości, 
poza naliczeniem kary o której mowa w punkcie 1, Zamawiający ma prawo do zakupu przedmiotu zamówienia  
u innego dostawcy, a ewentualną nadwyżką w cenie obciąży Wykonawcę.  

2. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości 6 000,00 zł. 

3. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy.  
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowną na ogólnych zasadach  

w przypadku wyrządzenia Zamawiającemu szkody z powodu nieterminowej dostawy gazu, dostarczenia gazu  
o parametrach niezgodnych z normą PN-C- 96008 lub w przypadku, o którym mowa w ust. 2.  

 
§ 6 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia, przy czym dostawy gazu wskazanego w § 1 ust. 1 pkt 1 Umowy odbywać się 
będą od dnia 01.11.2018 r. do dnia 31.10.2022 r. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia gdy dwukrotnie 
zostanie zgłoszona reklamacja jakości sprzedanego gazu lub dwukrotnie nie zostanie dotrzymany termin dostawy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia  
w przypadku: 
1) wygaszenia trwałego zarządu nieruchomością wskazaną § 1 ust. 1 pkt 1 Umowy; 
2) przyłączenia nieruchomości wskazanej § 1 ust. 1 pkt 1 Umowy do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego.  
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części 
Umowy. 

 
§ 7 

Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonywania działalności i czynności składających się 
na przedmiot niniejszego zamówienia, w szczególności posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi udzieloną na podstawie 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 
 

§ 8 
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu wykonania postanowień Umowy będą rozpoznawane przez sąd powszechny wg 

właściwości miejscowej Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
 

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 
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Złącznik nr 1 do umowy nr …………………………….. 
……………………, dnia ……………….. 

 
 
 

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

 
 
 

 

ZAMÓWIENIE 
 

 
Proszę o dostarczenie gazu płynnego - propan techniczny do Komisariatu Policji w Sierakowie,  położonego przy  

ul. 8 Stycznia 16 w terminie nie przekraczającym 3 dni od momentu zgłoszenia. Dokładny dzień i godzinę dostawy gazu proszę 

uzgodnić telefonicznie pod numerem telefonu ………………………. 

 

Poziom gazu w zbiorniku na dzień składania zamówienia wynosi ……..%. 

 
 
 

Osoba składająca zamówienie:   
  (czytelnie imię i nazwisko) 

Nr telefonu i faksu osoby składającej zamówienie:   

Potwierdzam otrzymanie zamówienia:   

  (data oraz czytelnie imię i nazwisko osoby przyjmującej 
zamówienie) 
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KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI 

W POZNANIU 

 

 

 

                            Poznań, dnia ……………… 

 

 egzemplarz nr ____ 
1
 

 

UPOWAŻNIENIE nr __________________ 

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2077, z późn. zm.) w zw. z art. 32 ust. 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm. - dalej: „ustawa o podatku akcyzowym”), 
 

(jednostka redakcyjna i wskazanie aktu prawnego wraz z publikatorem, będącego podstawą do delegowania uprawnień) 

 

upoważniam 
 

- niżej wymienioną osobę: 
 

Stopień Imię Nazwisko Nr identyfikatora 

kadrowego 

    
 

 
 

do wykonywania w moim imieniu następujących czynności, o których mowa w umowie dostawy nr ………… 

………….zawartej w dniu ……………………. pomiędzy ……………….. a Komenda Wojewódzka Policji w 

Poznaniu, zwanej dalej „umową ……………………………….”: 
 

 (określenie aktu prawnego zawierającego kompetencje stanowiące przedmiot upoważnienia) 
 

Lp. Zakres czynności objęty upoważnieniem Podst. prawna kompetencji 

1.  Podpisywanie w imieniu Zamawiającego dowodów dostawy – potwierdzanie odbioru wyrobu 

akcyzowego zwolnionego z akcyzy ze względu na jego przeznaczenie, jako przedmiotu 

zużywającego zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym – w ramach dostawy 

gazu płynnego (propan techniczny), dostarczonego przez ………………. dla potrzeb instalacji 

zbiornikowej wykorzystującej gaz do celów innych niż do napędu pojazdów silnikowych, 
położonej w Sierakowie Wlkp. Ul. 6 Stycznia 16. 

§ 1 ust. 3 i § 1 ust. 8 umowy nr 

……………… w zw. z art. 32 ust. 

ust.1 pkt 3 i ust. 11 ustawy 
o podatku akcyzowym 

 

Upoważnienie niniejsze jest ważne od dnia podpisania, do dnia
2
: rozwiązania umowy nr …………………… 

 

 Niniejsze upoważnienie nie uprawnia do udzielania dalszych upoważnień.  
 
(okrągła pieczęć organu wydającego upoważnienie) 

______________________________________ 
(pieczątka i podpis osoby wydającej upoważnienie) 

 
 

 

                                                           
1
Upoważnienie wydaje się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: egzemplarz nr 1 – dla osoby upoważnionej, egzemplarz nr 2 – do Centralnego Rejestru Upoważnień  

Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. 
2
Data dzienna utraty obowiązywania (miesiąc słownie), albo słowo: „bezterminowo”, oznaczające, że upoważnienie obowiązuje tak długo, jak długo osoba je otrzymująca pełni 

funkcję lub obowiązki, albo zajmuje stanowisko wskazane w upoważnieniu. Upoważnienie może być cofnięte poprzez dokonanie wzmianki na egzemplarzu nr 2, w każdym 

czasie – przez osobę, która je wydała.. 


