
UMOWA  nr  …………./2020 
w dniu ………………………2020 r. w Otwocku pomiędzy: 
 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Specjalistycznym MSWiA  
w Otwocku z siedzibą przy ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock, wpisanym do rejestru  stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000177289,  
NIP 532-10-17-768, REGON 010158710,  
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym/Udzielającym Zamówienia , reprezentowanym przez: 
Dariusza Kołodziejczyka - Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej uprawnionego do 
reprezentacji zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS z dnia ___________ r., 
która stanowi Załącznik do umowy 
a 
Panem/Panią ______________________ , , nr dowodu osobistego _____________________ 
prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą _______________________________, 
________________, ul. _____________________, zarejestrowanym/zarejestrowaną w systemie 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej prowadzonej w systemie elektronicznym 
przez ministra właściwego ds. gospodarki na stronie internetowej pod adresem 
http://prod.ceidg.gov.pl stan na dzień _______________ roku REGON ______________________, NIP 
_____________________, zwanym/zwaną dalej Wykonawcą,  
 
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej 
treści: 

§ 1. 
1. Wykonawca zobowiązuje się jednorazowej dostawy oleju opałowego lekkiego na potrzeby 

kotłowni Szpitala do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody w ilości 4.500,00 litrów. 
2. Parametry oleju opałowego lekkiego: 

1) wartość opałowa – nie niższa niż 42 MJ/kg 
2) zawartość siarki – nie wyższa niż 0,1 %, 
3) temperatura zapału – powyżej 55°C, 
4) temperatura płynięcia – nie mniej niż 20°C, 
5) gęstość w temp. 15°C – 820-860 kg/m3.  

3. Olej opałowy musi spełniać wymagania jakościowe określone w normie PN-C-
96024:2011, gatunek L1 oraz rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016r.  
w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz 
rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2008). 

4. Dostawa oleju nastąpi z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, w godzinach pracy administracji 
Szpitala 07:45-15:20 w dzień roboczy. 

5. Dostawa oleju nastąpi sprzętem umożliwiającym dostawę – samochód cysternę do przewozu 
paliw płynnych. Pojazd musi posiadać odpowiednie dokumenty pozwalające na transport paliw 
oraz zalegalizowany licznik wydawanego oleju opałowego. 

6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu świadectwo jakości na dostarczaną partię oleju, 
potwierdzające określone w ust. 2 niniejszego paragrafu parametry paliwa.  

7. W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający zastrzega 
sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego  
i skierowania jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy.  

8. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej i udowodnionej  
z winy złej jakości oleju, Wykonawca pokryje koszty napraw tej instalacji. 

9. Jednostką rozliczeniową jest 1 litr (1 dm3) dostarczonego do zbiorników kotłowni oleju 
opałowego lekkiego mierzony wg aparatury pomiarowej cysterny w temperaturze nalewu. 

 
 

http://prod.ceidg.gov.pl/


§ 2. 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy określa się na 10 dni od dnia podpisania umowy. 
2. Zapewnienie urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy leży po stronie 

Wykonawcy. 
§ 3. 

Wykonawca oświadcza, iż posiada wymagane kwalifikacje zawodowe i środki techniczne umożliwiające 
wykonanie przedmiotu umowy. 

§ 4. 
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 

____________________ zł brutto (słownie: _______________). 
2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty faktury przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy o nr ______________________ w terminie 21 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest 
odebranie wykonania przedmiotu umowy na podstawie podpisanego przez przedstawiciela 
Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru. 

3. Prawa i obowiązki stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na 
osoby trzecie bez zgody drugiej strony. 

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności  
z niniejszej umowy. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do podania w umowie i/lub na fakturze numeru rachunku 

bankowego zgodnie z zamieszczonym w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” Ministerstwa 
Finansów. 

7. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191). W przypadku wyboru możliwości przesłania 
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z platformy, o której 
mowa w tej ustawie (Platforma Elektronicznego Fakturowania na stronie internetowej 

https://efaktura.gov.pl). 
§ 5. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych  
w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 5,00 % wynagrodzenia 
brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość żądania odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w tym 
sytuacji opisanej w § 1 ust. 8 niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych niezwłocznie, nie później niż w terminie 
10 dni od dnia otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową.   

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

§ 6. 
1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1) nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy lub opóźnienia w ich 
wykonaniu przekraczającego 7 dni, 

2) innego rażącego naruszenia obowiązków przez Wykonawcę. 
2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę za 5 dniowym wypowiedzeniem. 

§ 7. 
1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach 

dotyczących realizacji umowy jest Pan __________, tel. ___________, e-mail: _________ lub 
inna osoba wskazana przez Dyrektora Szpitala. 

2.  Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach 
dotyczących realizacji umowy jest Pan/i ____________, tel. ___________, e-mail: 

https://efaktura.gov.pl/


_____________ . 
§ 8. 

1. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe - udostępnione na podstawie odpowiednich 
zgód lub innych podstaw prawnych - zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO) i 
innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, 
stosując przy tym środki techniczne i organizacyjne wskazane w art. 32 RODO, zapewniające 
właściwą ochronę danych osobowych oraz zapewniając dostęp do danych osobowych wyłącznie 
osobom upoważnionym.  

2. Strony  zobowiązują się do zachowania w tajemnicy uzyskanych informacji podlegających 
ochronie. 

§ 9. 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks 

cywilny. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
3. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy, strony będą rozstrzygać polubownie,  

a w przypadku nie osiągnięcia wspólnego stanowiska poddadzą rozstrzygnięciu sądowi 
powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 10. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy  
i jeden egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
 
 

 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


