
 
 

 
 

        Zielona Góra, 31.12.2018 r. 

 

Ogólne warunki 

świadczenia usług 

przez Bazę Paliw sp. z o.o. 

w Mirostowicach Dolnych 

 

  
I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejsze ogólne warunki świadczenia usług przez Bazę Paliw Sp. z o.o. (zwane dalej 

„Ogólnymi warunkami”) regulują zasady świadczenia usług przez Bazę Paliw Sp. z o.o. 

(zwaną dalej „Bazą Paliw”) na terenie składu podatkowego w Mirostowicach Dolnych. 

2. Wszystkie usługi świadczone przez Bazę Paliw podlegają niżej podanym zasadom, 

chyba że co innego wynika z warunków określonych w pisemnej umowie zawartej 

przez Bazę Paliw. W sprawach nie uregulowanych w pisemnej umowie zawartej przez 

Bazę Paliw odpowiednie zastosowanie mają postanowienia niniejszych Ogólnych 

warunków.  

3. Ogólne warunki obejmują w szczególności następujące usługi: 

1) rezerwacja pojemności magazynowych, 

2) rozładunek ze środków transportu (kolej, autocysterny), 

3) przyjęcie paliw w pojemności magazynowej,  

4) magazynowanie w zbiornikach, 

5) załadunek na transport samochodowy (autocysterny), 

(usługi z pkt 1 – 5 umownie nazywane usługami umowy składu); 

6) przyjmowanie, składowanie, dozowanie oraz dodawanie biokomponentów do  

paliw, 

7) tworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych paliw, tzw. bilety. 

4. Baza Paliw działa na podstawie następujących koncesji i pozwoleń: 

1) Koncesja na magazynowanie paliw ciekłych  MPC/201/22631/W/DRG/2013/MJ, 

ważna do dnia 31.12.2030 r. 

2) Koncesja na obrót paliwami ciekłymi OPC/12172/22631/W/DRG/2013/MJ, ważną 

do dnia 31.12.2030 r. 

3) Koncesja na wytwarzanie paliw ciekłych WPC/225/22631/W/DPC/2017/MJ, ważną 

do dnia 31.12.2030 r. 

4) Decyzja Naczelnika Urzędu Celnego w Zielonej Górze Nr 411000-

UAGR.8310.1.2015.BRU z dnia 22.04.2015 - zezwolenie na prowadzenie Składu 

Podatkowego: 

- nr akcyzowy Składu Podatkowego PL 39100296306, 

- nr akcyzowy podmiotu prowadzącego Skład Podatkowy PL 41100057202. 

5. Klienci przyjmują do wiadomości, iż odbiór paliwa z terenu Bazy Paliw możliwy jest 

wyłącznie za pomocą autocystern, z wyłączeniem transportu kolejowego.  

 

II. Zasady świadczenia usług: 

1. O ile Baza Paliw nie zawarła z danym Klientem umowy w formie pisemnej, umowa taka 

może zostać zawarta w drodze wymiany oświadczeń woli w dowolnej formie 

(np. telefonicznie lub pocztą elektroniczną) i wymaga każdorazowo wyraźnego 

przyjęcia zlecenia przez Bazę Paliw. Przyjęcie zlecenia przez Bazę Paliw może nastąpić 



 
 

 
 

jedynie w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną lub w sposób dorozumiany, 

poprzez rozpoczęcie świadczenia usług w zakresie wskazanym przez Klienta w jego 

zleceniu. 

2. Baza Paliw realizuje prace związane z przedmiotem umów od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 06.00 do 22.00 oraz w soboty w godzinach od 06.00 do 14.00, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy pod warunkiem dostarczenia transportu 

na teren Bazy Paliw przez Zlecającego najpóźniej na godzinę przed zamknięciem Bazy 

Paliw. 

3. Zlecający zobowiązuje się dostarczyć paliwa do punktu zdawczo-odbiorczego Bazy 

Paliw na własny koszt i ryzyko autocysternami lub transportem kolejowym, przy czym 

maksymalna długość składu kolejowego to 22 wagony. Do wysyłki każdorazowo należy 

załączyć aktualne świadectwo jakości.  

4. Baza Paliw składuje paliwa w zbiornikach zbiorczych przeznaczonych do 

magazynowania paliw spełniających te same normy jakościowe. 

5. Zniesienie współwłasności następuje poprzez wydanie paliw w ilości określonej w 

dowodzie składowym.  

6. Przez cały okres obowiązywania Umowy jakość tworzonych i utrzymywanych zapasów 

odpowiadać będzie polskiej normie: PN-EN 590 oraz PN-EN 228, a także wymaganiom 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz.1680). 

7. O ile co innego nie zostało określone w pisemnej umowie z Klientem – umowy 

zawierane są na czas nieokreślony.  

8. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę za 1-miesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 

9. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Klienta 

Baza Paliw ma prawo rozwiązać umowę w każdym czasie, w trybie natychmiastowym, 

bez zachowania  okresu wypowiedzenia.  

10. Po zakończeniu świadczenia usług Klient zobowiązany jest niezwłocznie, na własny 

koszt i ryzyko odebrać paliwa z Bazy Paliw, ponosząc wszelkie koszty związane z 

odbiorem paliw (koszty transportu, załadunku, koszty publicznoprawne). Odbiór 

paliwa powinien nastąpić w dniu wygaśnięcia umowy, nie później jednak niż w 

terminie 7  dni od daty złożenia przez którąkolwiek ze stron oświadczenia o 

rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym. 

11. W przypadku, gdy z odbiorem paliwa połączony jest obowiązek zapewnienia przez 

Klienta odpowiedniego zaplecza technicznego, osobowego, a także spełnienia 

obowiązków ustawowych (zezwolenia, koncesje, zabezpieczenia, itp.) oraz spełnienia 

pieniężnych obowiązków publicznoprawnych (podatek VAT, akcyza, opłata paliwowa 

itp.), Baza Paliw jest uprawniona do wstrzymania wydania paliw do czasu spełnienia 

przez Klienta wszelkich obowiązków, w tym do czasu zapłaty należności 

publicznoprawnych.  

12. W celu zabezpieczenia zapłaty przez Klienta na rzecz Bazy Paliw należności związanych 

ze świadczeniem przez Bazę Paliw usług, Baza Paliw może wstrzymać się z wydaniem 

paliw Klientowi do czasu zapłaty przez niego wszelkich należności wobec Bazy Paliw, a 

także może dochodzić zaspokojenia bezpośrednio z paliwa Klienta znajdującego się na 

terenie Bazy Paliw (zastaw).  

13. Za okres wstrzymania wydania paliw, Baza Paliw jest uprawniona do domagania się od 

Klienta odszkodowania za bezumowne magazynowanie paliw. 

 



 
 

 
 

III. Wynagrodzenie: 

1. O ile inaczej nie uregulowano w pisemnej umowie z Klientem, Baza Paliw pobiera 

następujące opłaty za świadczone usługi: 

1) za usługi wchodzące w skład umowy składu - pkt I.3.1)–5) - pobierana jest 

łączna opłata w wysokości 20,00 zł. m-c/m3; 

2) za magazynowanie paliw w zbiornikach pobierana jest opłata w wysokości 

13,50 zł. m-c/m3; 

3) za załadunek paliwa na transport samochodowy (autocysternowy) pobierana 

jest opłata w wysokości 25,00 zł. m3 paliwa; 

4) za przyjmowanie, składowanie, dozowanie oraz dodawanie biokomponentów 

do paliw pobierana jest opłata w wysokości  7,00 zł. m3 gotowego produktu; 

5) za tworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych, tzw. bilety: 

- w benzynie bezołowiowej Pb 95 – 35,00 zł. m-c/m3 

- w oleju napędowym  – 35,00 zł. m-c/m3. 

2. W przypadku nie odebrania przez Klienta paliwa po zakończeniu umowy, a także w 

każdym przypadku magazynowania/składowania paliwa bez umowy, Baza Paliw 

uprawniona jest do domagania się wynagrodzenia w kwocie: 

a) 27,00 zł. m-c/m3 z tytułu odszkodowania za bezumowne przechowywanie 

paliw, 

b) 50,00 zł. m-c/m3 z tytułu załadunku paliw nie odebranych przez Klienta po 

zakończeniu umowy, po  tzw. przechowywaniu pozaumownym;  

Obciążenie Klienta wynagrodzeniem opisanym powyżej nie zwalnia Klienta z 

obowiązku zapłaty na rzecz Bazy Paliw dodatkowego odszkodowania, w przypadku, gdy 

stawki wynagrodzenia opisane powyżej nie wyczerpują roszczeń Bazy Paliw 

3. Wyżej podane ceny, są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek VAT w 

obowiązującej stawce.  

 

IV. Rozliczenia 

1. Za świadczone usługi wystawiane są faktury:  

- za umowy biletowe z góry do 7 dnia każdego miesiąca  kalendarzowego,  

- za magazynowanie i umowy składu – z dołu, po zakończeniu m-ca. 

2. Termin płatności z tytułu świadczonych usług wynosi 14 dni od daty wystawienia 

faktury, a z tytułu sprzedaży paliwa 7 dni od daty wystawienia faktury VAT.  

3. W przypadku nieuiszczenia należności w terminie, Baza Paliw ma prawo do 

wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania umownego 

okresu wypowiedzenia oraz do powiadomienia Prezesa Agencji Rezerw 

Materiałowych o ustaniu zobowiązań wynikających z Umowy. 

4. Baza Paliw wymaga od Zleceniodawcy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy 

ustanowienia na rzecz Bazy Paliw zabezpieczenia należności za świadczone usługi w 

formie: depozytu, kaucji, gwarancji bankowej, blokady na lokacie, lub w innej formie 

ustalonej przez Strony. Zabezpieczenie ustanawiane jest w kwocie ustalonej przez 

strony, nie mniejszej jednak niż, w wysokości odpowiadającej należności za okres 

jednomiesięcznej należności Bazy Paliw.  

5. W przypadku nie ustanowienia zabezpieczenia przez Klienta w terminie lub utraty 

zabezpieczenia w czasie obowiązywania umowy, Baza Paliw jest uprawniona do 

rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu 

wypowiedzenia.  

 



 
 

 
 

V. Ubytki 

1. Baza Paliw prowadzi ewidencję składowanego paliwa z ograniczeniem dostępu do paliwa 

stanowiącego gwarancję rozliczenia ubytków naturalnych.  

2. Przy naliczaniu ubytków naturalnych występujących w czasie magazynowania i 

wydawania, ma zastosowanie Decyzja Naczelnika Urzędu Celnego w Zielonej Górze Nr 

11000-UAGR.862.1.2015 z dnia 22.04.2015 r. ustalająca normy dopuszczalnych ubytków 

paliw ciekłych. 

3. Rozliczenie ubytków naturalnych odbywać się będzie na podstawie wyników okresowych 

inwentaryzacji. 

4. Przy inwentaryzacyjnym stwierdzeniu różnic towarowych, zostaną one:   

a) w przypadku nadwyżek - zaprzychodowane Zlecającemu, 

b) w przypadku braków - spisane Zlecającemu,  

zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji inwentaryzacyjnej Bazy Paliw. 

5. Ogólna ilość ubytków naturalnych spisanych Klientowi, nie będzie większa niż ubytki 

normatywne. 

6. Jeżeli Klientowi zostanie wydane paliwo w ilości ewidencyjnej, a podczas okresowej 

inwentaryzacji zostanie stwierdzona różnica dotycząca Klienta, to: 

a) w przypadku braku Klient zobowiązuje się do zapłaty Bazie Paliw wartości  braku 

w cenie wynikającej z odpowiedniego rodzaju paliwa według cen publikowanych 

na stronie www.orlen.pl z dnia stwierdzenia niedoboru według dokumentu 

inwentaryzacji, przy uwzględnieniu statusu akcyzowego składowanego paliwa; 

b) w przypadku nadwyżki Baza Paliw zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru 

paliwa lub do jego odsprzedaży innemu Klientowi. 

 

VI. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów 

1. Stosunek prawny między Bazą Paliw i Klientem podlegają prawu polskiemu. 

2. Wszelkie spory związane z niniejszymi Ogólnymi warunkami oraz umową 

zawartą na ich podstawie pomiędzy Bazą Paliw i Klientem) będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Bazy Paliw. 

 

VII. Zmiana 

W czasie trwania umowy z Klientem, Baza Paliw może zmienić treść niniejszych Ogólnych 

warunków informując Klienta o takiej zmianie i jej treści. Zmienione ogólne zasady i warunki 

wiążą Klienta jeżeli nie wypowie umowy w terminie 14 dni od otrzymania takiej informacji. 

 

VIII. Język i dostępność 

 

Niniejsze Ogólne warunki zostały sporządzone w języku polskim i są dostępne 

na stronie  www.bazapaliw.pl 

 

 

 

 

 


