Gmina Poraj
ul. Jasna 21, 42-360 Poraj
Poraj, dnia 25.06.2020

Zapytanie ofertowe Nr. GK.271.1.11.2020
Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 t.j. .) oraz zgodnie z Zarządzeniem nr
12/2014 Wójta Gminy Poraj z dnia 23 kwietnia 2014 r., tj.: regulaminem udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Poraj.
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych na
potrzeby Gminy Poraj na rok 2020/ 2021

I. ZAMAWIAJĄCY
Zamawiający – Gmina Poraj
Adres: ul. Jasna 21 ,42-360 Poraj
Telefon: (0-34) 3145-251, faks: (034) 3145-006
Strona internetowa :www.poraj.bip.net.pl
Adres e-mail: sekretariat@ugporaj.pl
NIP: 577-197-63-51
Regon: 151398528
II. Przedmiot Zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż (dostawa) paliw silnikowych –
benzyny bezołowiowej (Pb 95), oleju napędowego, na potrzeby pojazdów służbowych Gminy
Poraj na rok 2020 / 2021
Szacowane ilości przedmiotu zamówienia na czas trwania umowy:

Rodzaj asortymentu

Asortyment

Oznaczenie
Według CPV

Ilość w litrach

Produkty paliwowe

Benzyna bezołowiowa PB 95

09132100-4

4000

Olej napędowy ON

09134220-5

9600

CPV- 09132100-4 - benzyna
09134220-5- olej napędowy
2.Tankowanie powinno się odbywać do zbiorników pojazdów samochodowych lub do
pojemników dostarczanych przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.
Powyższe ilości są ilościami szacunkowymi, wskazanymi jedynie w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty. Podane ilości zakupione przez Zamawiającego w okresie realizacji

umowy, nie muszą się pokrywać. Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu żadne
roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
3.Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia :
a) Wykonawca zapewni możliwość tankowania paliw we wszystkie dni miesiąca.
b) zapłata za realizację umowy będzie dokonywana na podstawie faktur VAT
wystawionych 1 ( jeden ) raz w miesiącu w terminie do 30 dni od daty wpływu do
Zamawiającego. Na fakturze powinny znajdować się numer rejestracyjny pojazdu
oraz nazwisko kierowcy tankującego.
c) Cena jaką Zamawiający zapłaci za każdorazową dostawę paliwa wynikać będzie z
ilości faktycznie zatankowanego paliwa oraz ceny brutto obowiązującej w dniu
tankowania, pomniejszonej o stały % upustu zgodnie z ofertą,
d) Wykonawca gwarantuje, że sprzedawane paliwa będą posiadały jakość zgodną z
obowiązującymi normami, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2015 r.
(Dz.U.2015.1680) oraz obowiązującymi normami.
III.

Sposób przygotowania oferty:

a. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, o treści zawartej w
niniejszym zapytaniu ofertowym.
b. Całość usługi objętej zamówieniem musi być wykonywana zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi
w tym zakresie,
c. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
d. Termin związania ofertą – 20 dni.
IV.

Opis sposobu obliczenia ceny

a. Cenę oferty należy podać w Formularzu ofertowym tj.: załącznik nr 1
b. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny
lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego.
c. Cenę należy podać w złotych polskich
d .Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności
publiczno -prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia i w rozumieniu art.632 KC
jest niezmienne do czasu zakończenia jego realizacji.

e. Wykonawca określi cenę jednego litra benzyny bezołowiowej 95 oraz jednego litra oleju
napędowego na dzień poprzedzający składanie ofert tj. 03.07.2020 r. uwzględniając
udzielony rabat .
f. Udzielony rabat jest stały i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy cena w
dniu zakupu paliwa zostanie każdorazowo pomniejszona o kwotę udzielonego rabatu.
g. Faktura VAT zostanie wystawiona z 30 dniowym terminem płatności licząc od dnia
wpływu do zamawiającego.

V. Miejsce i termin składania ofert.
1.Ofertę należy złożyć do dnia 06.07.2020 r. do godz. 11.00
Na adres:
Urząd Gminy Poraj
ul. Jasna 21
42-360 Poraj

Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację : Dostawa paliw płynnych
do pojazdów służbowych na potrzeby Gminy Poraj na rok 2020/ 2021

Drogą pocztową (adres jw.) decyduje data wpływu oferty.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na adres
Wykonawcy.
2.Otwarcie ofert nastąpi dnia: 06.07.2020 r. o godz. 11.05
3.termin związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu wynosi 20 dni.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Osoba do kontaktu
Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:
w sprawach merytorycznych Paweł Przystalski – Tel 34 3145-251 w. 35

VI. Wybór oferty.
1.Proponowane kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej ,Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
a) Cena ofertowa wraz z upustem

- 70 %

b) Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią liczbę
punktów wyliczoną w następujący sposób:
Cena ofertowa 70 pkt –wg następującego wzoru:
cena oferty najniższej
C = -------------------------------

x 70 % x 100%

Cena oferty badanej
c) Odległość od siedziby Urzędu gminy w Poraju
a)

Odległość od 0 km

-

30 %

do 5 km

-

30 pkt

b)

--

od 5,1

do 10 km

-

15 pkt

c)

--

od 10,1

do 20 km

-

5 pkt

-

0 pkt

d)

Powyżej 20 km

Przy obliczaniu punktów ,Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po
przecinku.
2..Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona ,która uzyska największą
całkowitą ilość punktów.
3.Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi
Wykonawców o wyniku postępowania, którzy złożyli oferty .
4.Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na fakt, iż dwóch
lub więcej Wykonawców złożyło oferty o takiej samej cenie, Zamawiający

przeprowadzi

negocjacje z Wykonawcami lub zaprosi Wykonawców do złożenia

ofert dodatkowych.
5 .Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą
ofertę w celu uzyskania niższej ceny.
8.Termin płatności ofert do 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
VII. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy realizować w terminie od dnia podpisania umowy do
dnia 30.06.2021 r lub do czasu wyczerpania kwoty zabezpieczonej przez
zamawiającego na wykonanie przedmiotu zamówienia.

VIII. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
IX. Informacja dotycząca gwarancji
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczanych paliw na zasadach
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów. W przypadku reklamacji
Wykonawca na własny koszt zabezpieczy zarówno próbkę paliwa dostarczonego
Zamawiającemu oraz próbkę paliwa z własnych zbiorników pochodzących z dostawy, której
jakość została zakwestionowana przez Zamawiającego.
X. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi
oferentami, także cenowych w przypadku złożenia ofert na cenę wyższą niż przewidziana w
budżecie projektu na ten cel.
3. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonywania usługi podwykonawcom.
4.Nie zostanie złożona żadna oferta
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XI.. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Poraj ul. Jasna 21 ,42-360 Poraj.

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy ................................................................................................................
Adres wykonawcy................................................................................................................
NIP

.................................................................................................................................

Regon ..................................................................................................................................
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów……………………………………….
tel………………………………………….. e-mail………………………………………….

Odpowiadając na ogłoszenie na zadanie
Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych na potrzeby Gminy Poraj na rok
2020/ 2021
Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu
ofertowym za kwotę :
Brutto

-

……………………………..

Netto

-

…………………………….

VAT

-

…………………………..

w tym:


Cena za 1 l benzyny bezołowiowej obowiązująca na dzień 03.07.2020r. :
Cena ofertowa brutto: …………………………….



Cena za 1 l oleju napędowego obowiązująca na dzień 03.07.2020r.:
Cena ofertowa brutto: …………………………….




Stały rabat (upust) za zakup 1 l benzyny bezołowiowej - .. …………%
Stały rabat (upust) za zakupu 1 l oleju napędowego
- ……………%

Ponadto:
1. Oświadczam/my, że podana kwota ofertowa
wykonaniem przedmiotu zamówienia

obejmuje wszelkie koszty związane z

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na
określonych przez Zamawiającego warunkach.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyłem wszelkie
informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty;
4. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu
terminu składania ofert;
5. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania
ofertowego oraz obowiązującym prawem.
6. Akceptuję termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności określone przez
Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
7. Oświadczam że:
a. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.
b. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie.
c. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia.
d. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
e. oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

………………………………..
Miejscowość i data

………………………………..
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
pieczątka wykonawcy

Zał. Nr. 2

Pieczęć Wykonawcy/

Oświadczenie Wykonawcy
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

oświadczam że Wykonawca którego reprezentuję spełnia warunki udziału określone w art.
22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tekst jednolity( Dz. U. z 2019 , poz. 1843 t.j..)
dotyczące: Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych na potrzeby Gminy Poraj
na rok 2020/ 2021

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawne nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
oświadczam
że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję , brak jest podstaw do wykluczenia z
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych(t. jedn. Dz. U. z 2019 poz.1843 t..j. ).

Miejsce i data ...............................

………………………….............................
(Podpis osoby lub osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy

Oświadczenie
Załącznik nr 3
/Pieczęć Wykonawcy/

Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
zapytania ofertowego p.n. Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych na
potrzeby Gminy Poraj na rok 2020/ 2021

: oświadczam, że oferowane paliwo spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku r. w sprawie wymagań jakościowych
dla paliw ciekłych (Dz.U.2015 poz.1680) zgodnie z normą PN-EN 228 oraz PN-EN 590.
.

…………………………….
Miejscowość, data

…………………………….
data i podpis
Wykonawcy

Zał. Nr. 4
PROJEKT UMOWY

UMOWA GK.272….2020
Zawarta w dniu …. w Poraju pomiędzy Gminą Poraj 42-360 Poraj ul. Jasna 21 posiadającą
Regon 151398528 , NIP-577-197-63-51 reprezentowaną przez Wójta Gminy Katarzynę
Kaźmierczak zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
przy kontrasygnacie Pani Anny Kukla – Skarbnika Gminy, z jednej strony
a
Firmą:………………., posiadająca ,NIP-………….., Regon – ………. działającym na
podstawie ……………,z której aktualny odpis stanowi zał. do umowy zwanym w dalszej
części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:
1……………………………….
§1
1.Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
( Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843 t.j.) Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje zamówienie
p.n : . Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych na potrzeby Gminy Poraj na
rok 2020/ 2021

Rodzaj asortymentu
Produkty paliwowe

Asortyment

Oznaczenie
według CPV

Ilość w litrach

Benzyna bezołowiowa PB95

09132100-4

4000

Olej napędowy ON

09134000-7

9600

2. Ilość zakupionego paliwa może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w sytuacji, gdy
potrzeby Zamawiającego będą mniejsze lub większe a środki finansowe na jego zakup
zostaną zabezpieczone w budżecie gminy.
§2

CZAS TRWANIA UMOWY
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do 30.06.2021r.
lub do czasu wyczerpania kwoty zabezpieczonej przez zamawiającego na
wykonanie przedmiotowego zadania .

2. Wykonawca zapewni możliwość tankowania paliw we wszystkie dni robocze miesiąca .
§3

OBOWIĄZKI STRON
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zgodnie z warunkami
określonymi w zapytaniu ofertowym oraz złożoną ofertą , z przepisami prawa i
zasadami wiedzy technicznej , doświadczeniem oraz w terminie i na zasadach
wskazanych w niniejszej umowie.
2. Świadczenie wymienionych usług Wykonawca przyjmuje jako profesjonalista
i przyjmuje odpowiedzialność za szkody Wykonawcy spowodowane wyłącznie lub
pośrednio wskutek nienależytego wykonywania niniejszej umowy na zasadzie ryzyka.
3. Wykonawca oświadcza, iż osoby wykonujące przedmiot umowy posiadają wymagane
prawem uprawnienia, a także niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt
i doświadczenie do wykonania usługi będącej przedmiotem umowy i zobowiązuje się
wykonać ją z należytą starannością;
4. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w zależności od faktycznych potrzeb
Zamawiającego.
5. Dostawy polegać będą na tankowaniu pojazdów, urządzeń bądź zakupu paliwa do
odpowiednich pojemników na stacji paliw Wykonawcy:
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości sprzedaży przedmiotu
zamówienia.
7. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego paliwa, zgłoszonej Wykonawcy
pisemnie w formie reklamacji, Zamawiający może zlecić wykonanie badań próbki tej
dostawy zgodnie z procedurą reklamacyjną Wykonawcy. W przypadku uznania
reklamacji Wykonawca pokrywa wartość poniesionej szkody do wysokości
udokumentowanej odpowiednimi rachunkami. W razie niepotwierdzenia wątpliwości
Zamawiającego odnośnie jakości dostarczanego paliwa, w trybie o którym mowa
powyżej, Wykonawca obciąży Zamawiającego kosztami badania próbki.
8. W przypadku stwierdzenia niewłaściwych parametrów badanego paliwa kosztem
wykonanej ekspertyzy zostanie obciążony Wykonawca.
9. Wykonawca w przypadku uszkodzenia pojazdu lub sprzętu zamawiającego ,
spowodowanego zatankowaniem paliwa nie spełniającego wymogów przewidzianych w
zapytaniu ofertowym, pokryje koszty jego naprawy, łącznie z pokryciem kosztów
towarzyszących tj. holowania, pomocy technicznej.
10. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy
§4

WYNAGRODZENIE
1. Wartość brutto umowy nie przekroczy kwoty w wysokości …………………………… zł
(słownie……………………………………………………………………………………………
2. Stała wysokość upustu od ceny zakupu 1 litra benzyny bezołowiowej 95 …………………….%
Stała wysokość upustu od ceny zakupu 1 litra oleju napędowego - …………………%
w/w upusty są zgodne z ofertą cenową z dnia .........................................., która stanowi
integralną część umowy.
3. Wartość upustu dla każdego rodzaju paliw będzie obowiązywała przez cały okres trwania
umowy.
4. Cena jaką Zamawiający zapłaci za każdą dostawę paliwa wynikać będzie z ilości
faktycznie zatankowanego paliwa oraz ceny brutto paliwa obowiązującej na danej stacji
w momencie dokonywania zakupu, pomniejszonej o „%” upustu wymienionego w ust. 2.

5. Cena zakupu za 1 litr danego paliwa nie może być większa dla Zamawiającego niż cena
obowiązująca na danej stacji paliw.
6. Strony ustalają, że zapłata za realizację umowy będzie dokonywana na podstawie faktur
VAT wystawionych 1 raz w miesiącu w terminie 30 dni od daty wpływu do
Zamawiającego. Na fakturze powinny znajdować się numer rejestracyjny pojazdu oraz
nazwisko kierowcy tankującego.
7. Należyte wykonanie usługi zostanie potwierdzone na podstawie bieżącej faktury przez
podpisanie jej przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez jego podpisu.
9. Za termin dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§5

ODSTĄPIENIE, ROZWIĄZANIE UMOWY
Żadna ze stron nie może żądać zmiany umowy, chyba że zachodzą okoliczności,
o których mowa w art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej
zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
1.

§6

KARY UMOWNE
1. Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego bez podania
zasadnej przyczyny oraz przy braku okoliczności naruszania przez Zamawiającego
postanowień umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości10
% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości
10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
907, z późn. zm.).
3. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych
w umowie Zamawiający i Wykonawca mogą żądać odszkodowania na zasadach ogólnych
w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.
§7

ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmiany umowy w formie aneksów w
szczególności:
1) zmiany wynagrodzenia w związku ze:
a) zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub narzuceniem innych obciążeń
publiczno – prawnych związanych z asortymentem będącym przedmiotem umowy;
b) zmianą zaoferowanego upustu. Zamawiający dopuszcza zmianę zaoferowanego
upustu tylko na korzyść Zamawiającego.
2) zmiany trybu dostarczania i odbioru asortymentów;

2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy
opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, protokół
konieczności - protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego).

§8
POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów
prawa, a w szczególności przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) oraz Ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),
Zamawiający (Administrator danych osobowych), powierza Wykonawcy (Podmiotowi
przetwarzającemu) do przetwarzania dane osobowe które będą przekazywane lub
udostępnione w związku lub w wyniku realizacji postanowień niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z
niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Charakter i cel przetwarzania wynikają z przedmiotu niniejszej Umowy oraz zakresu i
rodzaju zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy, w szczególności:
a) celem przetwarzania jest realizacja Umowy,
b) charakter przetwarzania będzie polegał na stałym dostępie Wykonawcy do
danych osobowych Zamawiającego.
4. Zamawiający powierza dane osobowe osób upoważnionych do tankowania
pojazdów, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy w tym między innymi:
 nazwiska;
 imiona;
 miejsce pracy
 numer rejestracyjny pojazdu
5. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający
ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32
Rozporządzenia.
6. Wykonawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu
realizacji niniejszej umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w
art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które
upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy,
zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Wykonawcy, jak i po jego ustaniu.
8. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem
zwraca Zamawiającemu w ciągu 7 dni wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie
ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego
nakazują przechowywanie danych osobowych.
9. W miarę możliwości Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie
wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą
oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
10. Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej
zwłoki zgłasza je Zamawiającemu, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin.
11. W przypadku zgłoszenia o którym mowa w pkt. 10 Wykonawca musi zawrzeć
wszystkie informacje wymagane art. 33 ust 3 Rozporządzenia.
12. W przypadku nie dotrzymania terminu wskazanym w pkt. 10 Wykonawca jest
zobowiązany podać przyczyny opóźnienia.
13. Zamawiający zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
14. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy i z
minimum dwu dniowym jego uprzedzeniem.
15. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 14 dni.
16. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
17. Wykonawca nie może przekazywać powierzonych danych do państwa trzeciego.
18. Podwykonawca, o którym mowa w pkt. 16 winien spełniać te same gwarancje i
obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie.
19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za nie
wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.
20. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym,
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczących przetwarzania u Wykonawcy tych danych osobowych, w szczególności
prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych
powierzonych przez Administratora danych.
§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
2. Strony wyłączają możliwość zmiany wynagrodzenia wykonawcy na podstawie art. 632 § 2
Kc.
3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej
zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na
realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą
obciążać ewentualne koszty mogące powstać wskutek zaniechania. Pisma doręczone na
ostatni ze znanych adresów stron uznaje się za skutecznie doręczone.
4. Wszystkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla
miejsca siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.

6. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiającego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

