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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  CIS-WAZ.2720.11.2019  
 

UMOWA Nr …../CIS-WAZ.2720.11.2019 

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr CIS-WAZ.2720.11.2019 z dnia ……..… 2019 r., pomiędzy: 

Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, NIP: 701-023-61-79, REGON: 
142396858, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez 

…………………………. - …………………………… 

a 

……………… z siedzibą w ………………. przy ul. ………………. kod ……………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
pod nr ………………. posiadającą NIP:                  , REGON:                    , zwaną dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną przez:  

……………………………………………….…… -…………………….……..,  

zwanymi dalej łącznie Stronami, została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa oraz dotankowanie paliwa do agregatu prądotwórczego 
”HERCULES D/D 705 P” w okresie do końca 2019 r., zwane dalej „Usługą". 

2. Agregat prądotwórczy o którym mowa w ust. 1 zlokalizowany jest na terenie siedziby 
Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208 w Warszawie. 

3. Szczegółowe dane dotyczące agregatu prądotwórczego ”HERCULES D/D 705 P” oraz realizacji 
zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do 
umowy. 

§ 2  

Termin wykonania Umowy  

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. lub do wykorzystania 
maksymalnej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 1, w zależności od tego, które ze zdarzeń 
nastąpi pierwsze. 

§ 3 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie Usługi, o której mowa w § 1 ust. 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy maksymalne 
wynagrodzenie w kwocie netto …………… zł (słownie: ……………………… złotych i …/100), plus podatek 
VAT obliczony wg. stawki  ……….%, w kwocie ……………. zł, co stanowi kwotę brutto ……………. zł 
(słownie: ……………….·……… złotych i …./100). 

2. Maksymalne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. w 1, obliczone jest na podstawie Ceny za 1 litr 
paliwa (oleju napędowego) zawartej w Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 do umowy, 
która wynosi …….. zł brutto. Cena za 1 litr oleju napędowego jest niezmienna w ciągu całego 
okresu obowiązywania umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem Usługi 
będącej przedmiotem umowy, w tym: koszty wykonania usług, transportu, podróży, opłat 
i podatków łącznie z podatkiem VAT. 

4. Wynagrodzenie za faktycznie wykonaną Usługę tankowania, Zamawiający zapłaci na podstawie 
prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury wraz dołączonym do niej 
Protokołem odbioru potwierdzającym należyte wykonanie Usługi. Wzór Protokołu odbioru 
określony jest w Załączniku nr 3. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Za dotrzymanie terminów uważa się 
złożenie przez Zamawiającego w tym terminie polecenia przelewu w banku Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania Zamawiającemu pocztą elektroniczną kopii faktury 
bezpośrednio po jej wystawieniu, na adres e-mail: ……………………….  

mailto:d.szlazak@stat.gov.pl
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§ 4 

Potwierdzenie realizacji Umowy 

Wykonawca po przeprowadzeniu usługi tankowania paliwa sporządzi każdorazowo Protokół 
odbioru, którego wzór zawarty jest w Załączniku nr 3 do umowy. 

§ 5 

Sposób realizacji umowy 

1. Dostawa i tankowanie paliwa do agregatu prądotwórczego odbywać się będzie na podstawie 
pisemnych Zleceń wystawianych przez Zamawiającego oraz w sytuacjach awaryjnych zgłaszanych 
drogą telefoniczną. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamówienia w stosunku do oszacowanej ilości 
litrów określonych w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy) z uwagi na fakt, iż 
agregat prądotwórczy pracuje w systemie alarmowym. 

3. Z tytułu różnicy między oszacowaną przez Zamawiającego ilością paliwa, a faktycznie zakupioną, 
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze. 

4. Wykonawca będzie wykonywał Usługę w dni robocze w godzinach od 8:30 do 16:00 lub w innych 
terminach i godzinach ustalonych z Zamawiającym. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostawę paliwa w terminie do 24 godzin od przyjęcia 
Zlecenia usługi, którego wzór zawarty jest w Załączniku nr 3 do umowy oraz w sytuacjach 
awaryjnych do 3 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia pod numer telefonu ……………... 

6. Zlecenie, o którym mowa w ust. 5 przekazywane będzie Wykonawcy drogą elektroniczną na adres 
…………………... 

7. Przyjęcie Zlecenia zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Wykonawcę osobie wskazanej do 
kontaktu ze strony Zamawiającego na wskazany w Zleceniu usługi adres poczty elektronicznej. 

8. Tankowania będą odbywały się bezpośrednio z cysterny do agregatu prądotwórczego.  

9. Dostawy będą realizowane cysternami wyposażonymi w legalizowane przepływomierze. 

10. Osobami upoważnionymi do współdziałania przy realizacji Umowy, będą: ze strony 
Zamawiającego: ……………. .tel. 22 ……………., e-mail: …………….. lub …………………………. .tel. 22 ……………., 
e-mail: …………….., zaś ze strony Wykonawcy:  ………………………………………… - tel. …………..……, e-mail: 
………………… . 

11. Osoby, o których mowa w ust. 10 są uprawnione do uzgadniania na bieżąco spraw i terminów 
związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w tym do składania Zleceń oraz dokonywania 
odbioru Usługi i podpisania Protokołów odbioru, z zastrzeżeniem, że związane są warunkami 
ustalonymi w Umowie.  

§ 6 

Gwarancja 

1. Wykonawca oświadcza, że oferowane paliwo spełnia wymagania określone w Polskich 
Normach dla paliw płynnych. 

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy na całym etapie realizowania zamówienia należytej 
staranności, wysokiej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnego podejścia do jego 
wykonania. 

3. W razie powstania w trakcie realizacji usługi i po jej wykonaniu roszczeń osób trzecich, 
wynikłych z wykonania usługi przez Wykonawcę i jego pracowników, Wykonawca bierze na 
siebie pełną odpowiedzialność za zaspokojenie roszczeń tych osób z tytułu szkód 
materialnych lub na osobie. 

4. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu 
umowy, w tym również za szkody środowiskowe, jak również odpowiada za szkody wynikłe 
na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Zamawiający zastrzega sobie 
prawo o zlecenia wykonania przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu i obciążenia Wykonawcy 
kosztami w wysokości różnicy pomiędzy kosztami przewidzianymi w umowie, wynikającymi z 
realizacji  przedmiotu umowy, a faktycznie poniesionymi kosztami. 

mailto:biuro.zar(@gmail.com
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§ 7 

Poufność danych i informacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji dotyczących 
Zamawiającego oraz jego pracowników, współpracowników i podmiotów z Zamawiającym 
współpracujących jakie Wykonawca uzyska w toku realizacji umowy. 

2. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności materiałów i danych, o 
których mowa w ust. 1, jeżeli informacje co do których taki obowiązek istniał: 

1) w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się 
Wykonawcy do ich ujawnienia,  

2) muszą być ujawnione w celu wykonania umowy, a Wykonawca uzyskał zgodę 
Zamawiającego na ich ujawnienie, 

3) stały się publicznie dostępne bez naruszania zapisów umowy. 

3. Wszelkie informacje o Zamawiającym uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją 
przedmiotu umowy mogą być wykorzystane tylko w celu jej wykonania. 

4. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających 
dochowanie zasady poufności, określonej w ust. 1, przez swoich pracowników, podwykonawców i 
osoby trzecie, którym Wykonawca ujawnił informacje o Zamawiającym uzyskane w wyniku 
realizacji Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu 
lub rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 
Zamawiającego, obejmujących: 

1) dane osobowe – chronione na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych lub innych, 
które przepisy te zastąpią oraz wewnętrznych przepisów obowiązujących w tym zakresie u 
Zamawiającego, 

2) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419); 

3) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa 
Zamawiającego, 

4) dane statystyczne – chronione na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995r, o statystyce 
publicznej (Dz.U. z 2018 poz. 997).  

6. Zamawiający zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu 
lub rozwiązaniu do zachowania w ścisłej tajemnicy treści umów zawartych przez Wykonawcę 
z Pracownikami świadczącymi usługi, których kopie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do 
wglądu Zamawiającemu.  

7. Wykonawca zapewni oraz zobowiąże podmioty wskazane w ust. 4 powyżej do pełnej ochrony 
informacji uzyskanych od Zamawiającego w wyniku realizacji umowy wskazanych w ust. 5 oraz 
pełną ochronę danych osobowych na warunkach zgodnych z wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi 
przepisami prawa dotyczącymi ochrony informacji oraz danych osobowych i prywatności. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody jakie wystąpią u Zamawiającego lub osób 
trzecich w związku nieprzestrzeganiem obowiązku zachowania poufności określonego w umowie. 
W szczególności Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku 
wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniem do Zamawiającego związanym z naruszeniem 
poufności lub dotyczącym przetwarzania danych osobowych. 

9. Strony potwierdzają, iż w ramach realizacji przedmiotu umowy przekazywać będą dane osobowe 
swoich pracowników i współpracowników. Tym samym każda ze stron w ramach realizacji 
przedmiotu umowy jest administratorem danych oraz podmiotem przetwarzającym. 

10. Administratorzy danych powierzają Podmiotom przetwarzającym, w trybie art. 28 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”), 
dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie. 
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11. Podmioty przetwarzające zobowiązują się przetwarzać powierzone im w formie pisemnej 
lub elektronicznej dane osobowe zgodnie z umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

12. Podmioty przetwarzające oświadczają, iż stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 
Rozporządzenia. 

13. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane zwykłe w postaci 
wizerunku, imion, nazwisk i nr-u dokumentu tożsamości, obejmujące pracowników, klientów, 
dostawców lub innych osób współpracujących z Zamawiającym. 

14. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie 
w celu realizacji umowy. 

15. Zamawiający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane zwykłe w postaci 
wizerunku, imion i nazwisk, obejmujące pracowników, dostawców lub innych osób 
współpracujących z Wykonawcą. 

16. Powierzone przez Wykonawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie 
w celu realizacji umowy. 

17. Wykonawca oraz podmioty wskazane w ust. 4, za co odpowiedzialność ponosi Wykonawca, mają 
obowiązek niezwłocznego zgłaszania wszelkich zdarzeń, które naruszają lub mogą naruszyć 
przepisy prawa, polityki bezpieczeństwa, procedur lub instrukcji dotyczących bezpieczeństwa 
informacji i obowiązujących u Zamawiającego lub w jednostce nadrzędnej w stosunku do 
Zamawiającego. 

18. Strony zwolnione są z obowiązku zachowania tajemnicy w przypadku gdy obowiązek ujawnienia 
informacji wynika z przepisów prawa. W przypadku konieczności ujawnienia informacji 
Wykonawca, o ile jest to prawnie dopuszczalne, poinformuje Zamawiającego o nałożeniu na niego 
obowiązku ujawnienia informacji i dołoży wszelkich starań aby zakres ujawnianych informacji nie 
wykraczał poza obowiązek nałożony przepisami prawa. 

 

§ 8 

Kary umowne i odszkodowanie 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących 
okolicznościach i wysokościach: 

1) za niewykonanie Usługi w terminach, o których mowa w § 5 ust. 5 w wysokości 1% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w§ 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie 
więcej niż 10% tego wynagrodzenia, 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% 
wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych zastrzeżonych umową z należnego 
mu wynagrodzenia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 
wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Spory wynikłe z umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej. 

4. Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

6. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 
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1) Opis przedmiotu zamówienia 

2) Oferta Wykonawcy 

3) Wzory: Zlecenia usługi i Protokołu odbioru. 
 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

data ……………………….       data …………………….. 

podpis ………………………       podpis …………………… 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

Opis przedmiotu zamówienia  
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Załącznik nr 2 do umowy  

Oferta Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do umowy  

 

Wzory: Zlecenia usługi i Protokołu odbioru 

 

 

Zlecenie usługi  

dostawy oraz dotankowania paliwa do agregatu prądotwórczego ”HERCULES D/D 705 P” zlokalizowanego 
na terenie siedziby Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208 w Warszawie na 
podstawie umowy Nr …../CIS-WAZ.2720……..2019 z dnia ……………….… 2019 r. 

Zamawiający:  
Centrum Informatyki Statystycznej  
al. Niepodległości 208  
00-925 Warszawa  

Wykonawca:  
………………………… 
………………………… 
……….……………...… 

 

Zgłoszenie dotankowania paliwa (oleju napędowego) ………………/……..…..….. 
(data         /     godzina) 

Zlecenie awaryjne do wykonania w ciągu 3 godzin *) 

Zlecenie do wykonania w ciągu 24 godzin *) 

Zamawiana ilość paliwa (oleju napędowego) ………………….. litrów. 

Wymagany termin wykonania usługi dostawy oraz dotankowania ……………/……..…….. 
(data         /     godzina) 

Informacje dodatkowe  

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Zlecający w imieniu Zamawiającego: …………………………….……………………… 

(Imię i nazwisko) 

Dane kontaktowe ……………………….……/…………………..…………………..  
(nr tel. / e-mail) 

 
 
 
 
 
 

Pieczątka firmowa / data, podpis zlecającego 
 
 
 
 
 
 
 
 

*) Niepotrzebne skreślić, pozostawiając jedynie właściwą treść zapisów 
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Protokół odbioru  

Zamawiający:  
Centrum Informatyki Statystycznej  
al. Niepodległości 208,  
00-925 Warszawa  

Wykonawca:  
……………………….... 
………………………… 
……….………………… 

Na podstawie umowy Nr …../CIS-WAZ.2720……..2019 z dnia ……………….… 2019r. / Zlecenie z dnia …………...  z 
terminem wykonania: w ciągu 3 godzin - awaryjne *) / w ciągu 24 godzin *) 

wykonano dostawę oraz dotankowanie: data / godzina ………… / …………… 

paliwa do agregatu prądotwórczego ”HERCULES D/D 705 P” zlokalizowanego na terenie siedziby 
Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208 w Warszawie: ………………….. litrów oleju 
napędowego. 

W odbiorze uczestniczyli:  

Ze strony Wykonawcy: ………………………………………………..…… 

Ze strony Zamawiającego: ….……………………………………………… 

Wynik odbioru:  

Należycie *) Zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie i załącznikach  

Nienależycie *) określić  uchybienia (np. czas opóźnienia dostawy): 
……………………………………………………………………………….……………… 

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

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a 
jeden Wykonawca. 

 

*) Niepotrzebne skreślić, pozostawiając jedynie właściwą treść zapisów 

 

 
 
Za Zamawiającego 

 
Za Wykonawcę 

 
 
Imię i Nazwisko: …………………………… 
 

 
 
Imię i Nazwisko: ………………………….. 

Podpis: …………………………….. Podpis: ………………………. 
 
Data: ……………………………… 

 
Data: ………………………… 

 

 Pieczątka firmowa                                                                                   Pieczątka firmowa 
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