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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

WZP.270.91.2017 

UMOWA 

nr CSIOZ/…../2017 

 

zawarta w dniu ………………….. 2017 r. pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie  

(00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym 

dalej „Zamawiającym” lub „Stroną”, reprezentowanym przez: … . 

a 

… zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Stroną” reprezentowanym przez: … . 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” Umowy. 

 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WZP.270.91.2017, zawarto 

umowę zwaną dalej „Umową” o poniższej treści: 

§ 1. 

Przedmiot Umowy i termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania oleju napędowego do stacjonarnego agregatu 

prądotwórczego CUMMINS C440 D5 w serwerowni Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia, za ustalone w Umowie wynagrodzenie, w ilości i zgodnie z charakterystyką określoną w Opisie 

przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” do Umowy oraz 

Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 „Oferta Wykonawcy” do Umowy.  

2. Realizacja dostaw oleju napędowego odbywać się będzie każdorazowo na Zlecenie Zamawiającego 

w terminach określonych w § 4 ust. 2 Umowy. 

3. W ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest do zatankowania oleju napędowego do zbiorników 

znajdujących się w serwerowni w siedzibie Zamawiającego w sposób umożliwiający odczyt licznika 

układu pomiarowego cysterny.  

4. Zamawiający w okresie realizacji Umowy przewiduje zamówienie u Wykonawcy nie więcej niż 3 500 

l  (trzy tysiące pięćset litrów), z czego gwarantowane jest Zlecenie na 1 000 l (jeden tysiąc litrów). 

Pozostałe Zlecenia na 2 500 l (dwa tysiące pięćset litrów) traktowane są, jako zamówienia opcjonalne 

i Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia o Zlecenie mu dostaw opcjonalnych.  
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5. Termin realizacji przedmiotu Umowy zostaje określony na okres od dnia zawarcia Umowy do dnia 

30 listopada 2017 roku, lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 Umowy, 

w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej. 

6. Dostawa oleju napędowego będzie realizowana w Dni Robocze lub w innych terminach ustalonych 

z Zamawiającym. 

7. Za Dzień Roboczy uznaje się dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 17.00, 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego. 

8. Realizacja Umowy niezbędna jest do zapewnienia trwałości projektów Elektroniczna Platforma 

Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1), Platforma 

udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych (P2) oraz 

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia (P4).  

§ 2. 

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Umowy nie przekroczy kwoty … 

zł brutto (słownie: ... złotych), w tym podatek VAT. Wynagrodzenie wyliczone zostało na podstawie 

ceny  jednostkowej 1 litra oleju napędowego wynikającej z Oferty Wykonawcy, która wynosi … zł 

brutto (słownie: ….. złotych), przy uwzględnieniu maksymalnego wzrostu ceny oleju napędowego z 

powodu zmian cen na rynku naftowym wynoszącego 1,2  ceny jednostkowej oleju napędowego 

wynikającej z Oferty Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację każdego Zlecenia zostanie obliczone, jako iloczyn ilości 

faktycznie zatankowanego oleju napędowego, lecz nie większej niż ilość określona w Zleceniu, i ceny 

jednostkowej 1 litra oleju napędowego, wynikającej z Oferty Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. W przypadku, jeżeli na dzień dostawy oleju napędowego średnia cena detaliczna brutto oleju 

napędowego opublikowana w Cenniku Detalicznych Cen Paliw Polskiej Izby Paliw Płynnych ulegnie 

zmianie w stosunku do ceny paliwa opublikowanej w dniu złożenia oferty i wynoszącej ….. zł brutto, 

wynagrodzenie za dane Zlecenie stanowić będzie iloczyn faktycznie zatankowanego paliwa, lecz nie 

większej niż ilość określona w Zleceniu, i ceny jednostkowej 1 litra oleju napędowego wynikającej z 

Oferty Wykonawcy,  skorygowanej o procent zmiany ceny wynikający z Cennika Detalicznych Cen 

Paliw Polskiej Izby Paliw Płynnych.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest ostateczne i obejmuje wszelkie koszty związane 

z wykonaniem Umowy, w tym koszty zakupu, transportu, tankowania, uprzątnięcia po tankowaniu, 

zabezpieczenia przestrzeni tankowania, świadectw jakości i inne koszty, które okażą się niezbędne do 

wykonania Umowy. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur lub rachunków, w terminie do 30 dni od daty 
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doręczenia (w postaci papierowej lub elektronicznej) prawidłowo wystawionych faktur lub rachunków do 

siedziby Zamawiającego, na numer konta bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze lub rachunku. 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia ww. faktur lub rachunków do Wykonawcy najpóźniej do 

dnia 7 grudnia 2017 r. 

6. Podstawą do wystawienia faktur lub rachunków jest podpisany przez Strony Protokół Odbioru 

wnioskujący o rozliczenie finansowe, stanowiący Załącznik nr 4 „Protokół Odbioru” do Umowy. 

7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji przelewu do 

realizacji. 

8. Przedmiot Umowy finansowany jest z budżetu państwa w ramach odpowiedniego planu finansowego na 

2017 rok oraz w ramach decyzji Ministra Finansów nr FS1.4143.6.2015.SYL z późn. zm. o zapewnieniu 

trwałości projektów Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów 

Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1), Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług 

i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych (P2) oraz Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu 

informacji w ochronie zdrowia (P4) w zadaniu Pozostałe koszty związane z utrzymaniem systemów P1, 

P2, P4. Zmiana finansowania Umowy nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu ani 

powiadamiania o tym fakcie Wykonawcy. 

§ 3. 

Warunki Wykonania Umowy. 

1. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej w miejscu dostawy oleju napędowego, oraz że znane 

mu są warunki wykonania Umowy i nie ma żadnych przeciwskazań do realizacji Umowy na warunkach 

w niej określonych. 

2. Z uwagi na przechowywanie paliwa w zbiornikach, Zamawiający wymaga dostarczania paliwa klasy  

B-0 o trwałości umożliwiającej składowanie go w posiadanych warunkach termicznych przez co 

najmniej jeden rok bez pogorszenia jego parametrów jakościowych i składu chemicznego, 

i o temperaturze zapłonu wyższej niż 60 °C. 

3. Wykonawca gwarantuje, że oferowane paliwo spełnia wymagania jakościowe określone 

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2015-10-09 (Dz.U. z 2015 poz. 1680) oraz Normie PN-

EN590:2013, a potwierdzeniem jakości dostarczanych paliw jest świadectwo jakości wystawione przez 

producenta tych paliw bądź przez akredytowane laboratorium do badania paliwa. 

4. Wykonawca oświadcza, że: 

1) dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym i ludzkim, posiada wiedzę 

i doświadczenie personelu, pozwalające należycie wykonać Umowę; 

2) posiada wszystkie dokumenty, zgody i uprawnienia, które są niezbędne do prowadzenia 

działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi i realizacji Umowy; 
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3) w razie powstania w trakcie wykonywania Umowy lub po jej wykonaniu jakichkolwiek roszczeń 

osób trzecich, Wykonawca bierze na siebie wyłączną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich 

z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych w mieniu i na osobie z tytułu realizacji Umowy, 

a wynikłych z wykonania, nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy przez Wykonawcę, 

jego zastępców, pracowników lub jakichkolwiek osób zaangażowanych do realizacji Umowy przez 

Wykonawcę lub jego zastępców, na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub faktycznej; 

4) zabezpieczy przestrzeń tankowania pomiędzy cysterną a otworem wlewowym w czasie 

tankowania, w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych i gwarantujący bezpieczeństwo 

osób i mienia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia paliwa do Zamawiającego transportem umożliwiającym 

rozładunek paliwa do zbiorników będących w posiadaniu Zamawiającego, a także sprawdzenie ilości 

dostarczonego paliwa, tj. wyposażonym w legalizowane liczniki przepływu, pompę ssąco-tłoczącą, wąż 

do tankowania o długości umożliwiającej swobodne przepompowanie paliwa do zbiorników. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania, w dowolnym momencie obowiązywania Umowy, 

kontroli jakości paliwa. Kontrola/ badanie może zostać zlecone akredytowanemu laboratorium do 

badania paliwa, a koszt badania pokryje Wykonawca.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o systemie 

monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. 2017 poz. 708) w sposób umożliwiający 

Zamawiającemu realizację obowiązków z niej wynikających. 

§ 4. 

Wykonanie Umowy. Odbiór 

1. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, na podstawie Zleceń, dostarczać do siedziby 

Zamawiającego olej napędowy i tankować go do zbiorników stacjonarnego agregatu prądotwórczego 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć olej napędowy do siedziby Zamawiającego w terminie do: 

1) 24 godzin od złożenia Zlecenia przez Zamawiającego  

lub 

2) w sytuacjach awaryjnych do 6 godzin od złożenia Zlecenia przez Zamawiającego. 

3. Odbiór oleju napędowego przez Zamawiającego potwierdzony zostanie podpisanym przez Strony 

Protokołem Odbioru.  

4. O Zleceniu Wykonawcy dostaw oleju napędowego i terminie ich realizacji decyduje Zamawiający.  

5. Dostawy będą realizowane przez Wykonawcę na podstawie pisemnych Zleceń złożonych przez 

Zamawiającego na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail …….. 

6. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi Zamawiającemu dzień i godzinę dostawy, nie później niż w ciągu 

1 godziny od chwili otrzymania Zlecenia, zgodnie z ust. 5 
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7. Zlecenie zawiera w szczególności: datę wystawienia, ilość zamawianego oleju napędowego w liczbie 

całkowitej, dzień i godzinę dostawy. Wzór Zlecenia stanowi Załącznik nr 3 „Zlecenie” do Umowy.  

8. Zamawiający zobowiązuje się, że Zlecenie dostawy opcjonalnej będzie każdorazowo nie mniejsze niż 

1 000 l (jeden tysiąc litrów). 

9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do każdej dostawy świadectwo jakości, o którym 

mowa w § 3 ust. 3 Umowy, potwierdzające spełnienie norm jakościowych paliwa, określonych 

w Opisie przedmiotu zamówienia, dla dostarczonej partii paliwa. Brak takiego świadectwa skutkować 

będzie odmową przyjęcia dostawy. 

10. Zamawiający bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może 

odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części, jeżeli nastąpi przynajmniej jedna z poniższych 

okoliczności: 

1) termin dostawy nie był uprzednio uzgodniony; 

2) brak świadectwa jakości oleju napędowego lub brak potwierdzenia jakości oleju napędowego; 

3) dostawa będzie niekompletna (mniejsza niż określona w Zleceniu ilość oleju napędowego); 

4) brak możliwości zatankowania oleju napędowego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

11. W przypadku niedostarczenia oleju napędowego zgodnie z Umową w terminie, o którym mowa 

w ust. 2, Zamawiającemu przysługuje prawo do: 

1) naliczenia kar umownych, o których mowa w § 6 ust. 1 Umowy do dnia dostarczenia oleju 

napędowego zgodnie z Umową i Zleceniem; 

2) wyznaczenia dodatkowego terminu na dostarczenie oleju napędowego z zastrzeżeniem, że 

w przypadku niedostarczenia w wyznaczonym terminie Zamawiający będzie uprawniony do 

odstąpienia od Umowy w całości albo w części w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanki 

uprawniającej do odstąpienia i naliczenia z tego tytułu kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 3 

Umowy. 

12. Do współpracy i koordynacji realizacji Umowy, w tym do podpisywania Protokołów Odbioru, 

upoważnione są ze strony Wykonawcy: 

1) ……………………………tel.:……………………………e-mail:…………, 

lub 

2) ……………………………tel.:……………………………e-mail:……….. . 

13. Do współpracy i koordynacji realizacji przedmiotu Umowy, w tym do podpisywania Protokołów 

Odbioru, upoważnione są ze strony Zamawiającego: 

1) ……………………………tel.:……………………………e-mail:………..., 

lub 

2) ……………………………tel.:……………………………e-mail:…………  

14. W przypadku korespondencji Stron w postaci papierowej lub elektronicznej, będzie ona przesyłana: 
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1) do Zamawiającego pod następujący adres: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 

ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, kancelaria@csioz.gov.pl; 

2) do Wykonawcy pod następujący adres: … 

15. Zmiana danych w ust. 12-14 nie stanowi zmiany Umowy.  

§ 5. 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, najpóźniej w momencie zawarcia Umowy, ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł, obejmującego odpowiedzialność 

cywilną deliktową i kontraktową, związaną z działalnością Wykonawcy, w tym osób i podmiotów, 

którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji Umowy, w tym jego personelu oraz podwykonawców, 

która to odpowiedzialność obejmuje zakres Umowy, a w szczególności: 

1) szkody, które mógłby wyrządzić Wykonawca w infrastrukturze technicznej, systemowej 

lub budowlanej Zamawiającego, związane z realizacją Umowy, w tym poprzez umyślne, bądź 

nieumyślne działanie bądź zaniechanie działania lub poprzez zaniedbanie działania swojego 

personelu lub personelu firm, którym zleci wykonanie zadań wynikających z realizacji Umowy,  

2) szkody związane z przypadkowym, niezamierzonym uruchomieniem systemu gaszenia gazem 

połączonym z wyrzutem gazu (takimi jak uszkodzenia: szaf klimatyzacji precyzyjnej, podłogi 

technicznej, ups-ów, wszelkiego typu instalacji itp.). 

2. Polisa lub potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis polisy potwierdzającej zawarcie umowy 

ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 wraz z potwierdzeniem zapłaty składki z tego tytułu na rzecz 

zakładu ubezpieczeń stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym 

mowa w ust. 1 przez cały okres obowiązywania Umowy.  

4. O wszelkich zmianach dotyczących umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, Wykonawca jest 

zobowiązany powiadomić Zamawiającego nie później niż w 3 Dni Robocze od dnia zmiany umowy 

ubezpieczenia, przedstawiając przy tym Zamawiającemu odpis potwierdzonego za zgodność 

z oryginałem dokumentu potwierdzającego dokonanie zmiany, istnienie umowy ubezpieczenia i fakt 

zapłaty składki z tego tytułu przez Wykonawcę. 

§ 6. 

Kary umowne 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa jednego z terminów określonych w § 4 ust. 2 lub 11 pkt 2 

Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokości 1% 

wartości brutto dostawy oleju napędowego w ramach danego Zlecenia, za każdą rozpoczętą godzinę 

opóźnienia. 

mailto:kancelaria@csioz.gov.pl
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2. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie posiadał polisy ubezpieczeniowej zgodnie z § 5 ust. 1 lub 4 

Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokości 1% 

wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień braku 

polisy lub niedotrzymania terminu określonego w § 5 ust. 4 Umowy. 

3. W przypadku, gdy odstąpienie od Umowy w całości albo w części nastąpi z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną 

w wysokości 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, 

jeżeli nie pokryją one rzeczywiście poniesionej przez niego szkody. 

5. Kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego 

potwierdzenia. 

6. Kary umowne podlegają stosownemu łączeniu. 

§ 7. 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej części w przypadku, gdy: 

1) dotychczasowy przebieg prac związanych z realizacją Umowy wskazywać będzie, że zachodzą 

uzasadnione wątpliwości, iż Umowa zostanie nienależycie wykonana, w tym w wyznaczonym 

terminie, w szczególności gdy wysokość naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty 

oznaczonej jako całkowite wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy; 

2) Wykonawca pozostaje w opóźnieniu powyżej 24 godzin wobec terminu dostawy określonego 

w Zleceniu zgodnie z § 4 ust. 2 Umowy lub terminu wskazanego w § 4 ust. 11 pkt 2 Umowy; 

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub powzięcia informacji 

o nieotrzymaniu środków finansowych koniecznych do realizacji Umowy od dysponenta 

odpowiedniego stopnia lub braku środków w budżecie Zamawiającego. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

2. Każda ze Stron ma możliwość odstąpienia od Umowy w całości lub w części w przypadku zaistnienia 

przeszkód wynikających z siły wyższej uniemożliwiających realizację Umowy. Przez siłę wyższą 

należy rozumieć zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i przeciwdziałania, 

którego wystąpienie jest niezależne od Stron, a które uniemożliwia wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy. 

3. Prawo odstąpienia od Umowy w całości albo w części, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje 

Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności 

stanowiących podstawę do odstąpienia. 
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4. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8. 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. Prawem właściwym do oceny Umowy oraz wszelkich związanych z nią zdarzeń prawnych jest prawo 

polskie.  

3. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności 

4. Wykonawca nie może dokonać cesji swoich należności wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

5. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę ust. 3, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części 

w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia. 

6. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy staną się nieważne lub bezskuteczne, fakt ten 

nie wpłynie na inne postanowienia Umowy, które pozostają w mocy i są wiążące we wzajemnych 

stosunkach Stron wynikających z Umowy. W przypadku nieważności lub bezskuteczności jednego lub 

więcej postanowień Umowy, Strony zobowiązują się zgodnie dążyć do ustalenia takiej treści Umowy, 

która będzie optymalnie odpowiadała zgodnym intencjom Stron, celowi i przeznaczeniu Umowy oraz 

zaistniałym okolicznościom. 

7. Umowa została zawarta w dniu podpisania przez Strony. 

8. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy. 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia; 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy; 

Załącznik nr 3 – Zlecenie; 

Załącznik nr 4 – Protokół Odbioru; 

Załącznik nr 5 – Polisa OC. 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

……………………………..……… ……………………………………. 

(data, podpis Zamawiającego) (data, podpis Wykonawcy) 


