Ośno Lubuskie, 8 grudnia 2021 r.
Centrum Usług Wspólnych
w Ośnie Lubuskim
Ul. Rynek 1
69-220 Ośno Lubuskie
WYKONAWCY

CUW. 271.8.2021
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275
pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019
z późn. zm.) pn.:
„Sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych dla
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim i Centrum Usług Wspólnych w
Ośnie Lubuskim na lata 2022 – 2023”,
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00298671 z dnia 03.12.2021r.
W związku z wpływem do Zamawiającego pytań Wykonawców dotyczących zapisów w SWZ,
Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) udziela odpowiedzi, zgodnie z poniższym:
Pytania Wykonawcy i udzielone odpowiedzi:
Pytanie 1
1. Czy istnieje możliwość odstąpienia od zapisów § 1 ust. 14-15? Zamawiający wskazuje, iż
dopuszcza możliwość realizacji zamówienia do 20 km od siedziby, a Wykonawca dopuszcza
możliwość zakupu paliw na wszystkich swoich stacjach i w przypadku zamknięcia najbliższej stacji
Zamawiający może dokonywać zakupu na kolejnej stacji paliw znajdującej się w odległości do 20
km i taki zakup nie będzie się odbywać na koszt Wykonawcy.
Odp.1. Zamawiający informuje, że § 1 ust. 14 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający wskazuje, iż dopuszcza możliwość realizacji zamówienia do 20 km od siedziby, a
Wykonawca dopuszcza możliwość zakupu paliw na wszystkich swoich stacjach i w przypadku
zamknięcia najbliższej stacji Zamawiający może dokonywać zakupu na kolejnej stacji paliw
znajdującej się w odległości do 20 km i taki zakup nie będzie się odbywać na koszt Wykonawcy.”
Zamawiający odstępuje od zapisów § 1 ust. 15.
Pytanie 2
2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 5 w ten sposób, aby kara umowna była
naliczana od niezrealizowanej części wartości umowy, której dotyczy odstąpienie?
Odp. 2. Zamawiający informuje, że § 5 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
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„Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony Umowy z
wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie wynosi 5 % wartości brutto
niezrealizowanej części umowy”.
Pytanie 3
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do zapisów § 5 następującego zapisu:
"Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary
umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar
umownych."?
Odp.3. Zamawiający wyraża zgodę na dodanie ustępu 6 do § 5, który otrzymuje brzmienie:
„Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary
umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar
umownych”.
Pytanie 4
4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisów § 7? Wykonawca zobowiązuje
się do wykonania przedmiotu umowy samodzielnie.
Odp.4. Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca może wykonać przedmiot umowy samodzielnie
lub może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie wyraża
zgody na odstąpienie od zapisów § 7 wzoru umowy.
Pytanie 5
5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania poniższego zapisu dotyczącego ochrony
danych osobowych do Umowy oraz załączenia do Umowy i przekazania Zamawiającemu
aktualnie
obowiązującej
klauzuli
informacyjnej
Wykonawcy?
„1. Każda ze stron Umowy oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu
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), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych
swoich pracowników, współpracowników oraz pracowników drugiej Strony, wskazanych w
Umowie jako osoby do kontaktu (tzw. dane kontaktowe) oraz osób uprawnionych do
reprezentowania drugiej Strony. Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe są
danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce
pracy,
numer
służbowego
telefonu,
służbowy
adres
email.
2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów danych) oraz na podstawie art. 6
ust. 1 lit c) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorach danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań
związanych
z
realizacją
zawartej
Umowy.
3. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku
z wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i
organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie
z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych
oraz
przepisami
RODO.
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4. Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Wykonawcy jako Administratora
danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych,
niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy z Wykonawcą, obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych zatrudnionych przez
Zamawiającego lub współpracujących z Zamawiającym przy zawarciu lub realizacji niniejszej
umowy, w tym także członków organów Zamawiającego, prokurentów lub pełnomocników
reprezentujących Zamawiającego- bez względu na podstawę prawną tej współpracy - których dane
osobowe udostępnione zostały Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z zawarciem lub
realizacją niniejszej umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien
zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik
nr … do niniejszej umowy, przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności.”
Odp.5. Zamawiający dodaje poniższy tekst do klauzuli informacyjnej RODO zawartej we wzorze
umowy:
„1. Każda ze stron Umowy oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu
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), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych
swoich pracowników, współpracowników oraz pracowników drugiej Strony, wskazanych w
Umowie jako osoby do kontaktu (tzw. dane kontaktowe) oraz osób uprawnionych do
reprezentowania drugiej Strony. Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe są
danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce
pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.
2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów danych) oraz na podstawie art. 6
ust. 1 lit c) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorach danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań
związanych z realizacją zawartej Umowy.
3. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku
z wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i
organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie
z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych oraz przepisami RODO.
4. Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Wykonawcy jako Administratora
danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych,
niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy z Wykonawcą, obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych zatrudnionych przez
Zamawiającego lub współpracujących z Zamawiającym przy zawarciu lub realizacji niniejszej
umowy, w tym także członków organów Zamawiającego, prokurentów lub pełnomocników
reprezentujących Zamawiającego- bez względu na podstawę prawną tej współpracy - których dane
osobowe udostępnione zostały Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z zawarciem lub
realizacją niniejszej umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien
zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej, która będzie stanowić
Załącznik nr 2A do niniejszej umowy, przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności.”
Pytanie 6
6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy dotyczącego
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warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami
SWZ?
Odp.6. Zamawiający wyraża zgodę.
Dokonane przez Zamawiającego zmiany we wzorze umowy mają wyłącznie charakter
konkretyzujący i porządkujący postanowienia umowne. Tym samym nie stanowią w rozumieniu
art. 90 ust. 2 Pzp istotnych zmian ogłoszenia zamówienia, w związku z tym Zamawiający nie
przedłużył terminu składania ofert.
Wzory umów po zmianach:
Załącznik nr 6A

Wzór umowy

UMOWA Nr ZGK.272……

zawarta w dniu………………………………………. w Ośnie Lubuskim pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ośnie lubuskim, 69-220 Ośno Lubuskie, ul. 3 Maja
5, reprezentowanym przez :
1. ………………………….….. – Kierownika jednostki
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – ……………………..
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a:
……………………………
…..……………………….
…………………………...
reprezentowanym przez:
……………………………
zwaną w dalszej części „Wykonawcą”.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzieleniu zamówienia publicznego zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.) w trybie podstawowym
bez negocjacji, na „Sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym na podstawie kart
flotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim i Centrum Usług
Wspólnych w Ośnie Lubuskim na lata 2022 – 2023”, Strony postanowiły co następuje:
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§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych do pojazdów, urządzeń i

2.

3.

4.
5.

6.

7.

sprzętu będących w użytkowaniu Zamawiającego, realizowany w formie bezgotówkowych
tankowań na stacji paliw Wykonawcy. Wykonawca zapewni obsługę tankowania całodobowo.
Odległość najbliższej stacji Wykonawcy od siedziby Zamawiającego nie może być większa jak
20 km. Paliwa muszą spełniać wymagania Norm PN-EN ISO 4259, PN-EN 228+A1;2017-06
benzyna bezołowiowa, PN-EN590+A1:2017-06 olej napędowy - Rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 9 października 2015r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz. U. z 2015r., poz. 1680) i posiadać świadectwa jakości. Wykonawca gwarantuje właściwą
jakość paliwa, potwierdzoną na żądanie Zamawiającego właściwymi dokumentami
Zamówienie obejmuje następujące rodzaje i maksymalne ilości paliw płynnych oraz
szacunkowe ilości kart flotowych:
1) 101 600 litrów oleju napędowego ON(B7) i 10 kart,
2) 16 000 litrów benzyny bezołowiowej Pb- 95(E5) i 3 karty.
Paliwo będzie sprzedawane po cenach obowiązujących w dniu zakupu na stacji paliw
Wykonawcy, z zastosowaniem stałego rabatu/upustu w wysokości ………… % ceny za 1 litr
paliwa. Stały rabat nie podlega waloryzacji i nie podlega zmianie.
Odległość najbliższej stacji od siedziby Zamawiającego wynosi ……. km.
Wskazane w § 1 ust. 2. wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w
okresie realizacji umowy. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane
będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości benzyny bezołowiowej
Pb-95(E5) oraz oleju napędowego ON(B7). Zakup paliw realizowany będzie sukcesywnie, w
miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego na zasadzie detalicznego bezgotówkowego
zakupu paliwa do pojazdów, urządzeń i sprzętu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby obsługiwanych w ciągu roku pojazdów
oraz zakupienia mniejszych ilości paliw niż podane i nie może to stanowić podstawy do
wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na
rzecz Wykonawcy.
Wykonawca zapewni bezpłatnie stosowanie kart flotowych do przeprowadzenia tankowań
dla odbiorcy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim. Zamawiający zastrzega, że
karty nie mogą być objęte programami lojalnościowymi. Wykonawca, w ramach zamówienia
wystawi, wyda i dostarczy Zamawiającemu, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od
podpisania umowy, aktywowane elektroniczne karty paliwowe, które będą zabezpieczone
kodem PIN na numer rejestracyjny samochodu lub nazwę sprzętu lub urządzenia, zgodnie z
listą przekazaną Wykonawcy w dniu zawarcia Umowy, która stanowić będzie załącznik nr 1 do
Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do aktualizowania ww. listy w okresie
obowiązywania Umowy, dokonane aktualizacje nie spowodują sporządzania aneksu do
Umowy. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości obsługiwanych pojazdów,
Wykonawca bezpłatnie wyda Zamawiającemu dodatkowe karty lub bezpłatnie dezaktywuje
zbędną ilość kart. Wykonawca zobowiązuje się bez żadnych kosztów wydać i aktywować
dodatkowe karty w terminie 10 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia. Wykonawca
zobowiązany będzie do niezwłocznej blokady karty paliwowej w przypadku zdarzenia: jej
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8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

utraty, kradzieży lub zniszczenia, o którym powiadomi Zamawiający. W takim przypadku
Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, obowiązany będzie wydać, aktywować i dostarczyć
Zamawiającemu kartę paliwową zamienną wraz z nowym numerem PIN. Wykonawca wycofa
karty paliwowe wskazane w pisemnym powiadomieniu przesłanym przez Zamawiającego jako
zbędne.
Wykonawca udostępni Zamawiającemu, w ramach wartości całkowitej Umowy, w terminie 3
dni od dnia doręczenia kart paliwowych dostęp do Systemu administrowania kartami
paliwowymi przez Internet (w języku polskim), umożliwiającego: zamawianie nowych kart
paliwowych, unieważnianie lub blokowanie, sprawdzanie statusu kart paliwowych (aktywna,
zablokowana). System administrowania kartami paliwowymi zapewni całodobowy dostęp online do co najmniej następujących informacji:
1) dane o transakcji z faktur;
2) dane o niezafakturowanych transakcjach;
3) saldo zadłużenia;
4) saldo zadłużenia z niezafakturowanych transakcji;
5) historia dokonanych transakcji.
System administrowania kartami paliwowymi umożliwi tworzenie następujących raportów i
zestawień z możliwością eksportu danych do MS Excel:
1) rodzaj, ilość i wartość zakupionego paliwa;
2) data transakcji;
3) numer rejestracyjny pojazdu.
Każda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie z co najmniej
następującymi informacjami:
1) nr transakcji bezgotówkowej,
2) data i miejsce transakcji,
3) ilość i wartość zakupionych produktów.
Zamawiający otrzyma potwierdzenie realizacji sprzedaży paliwa w formie wydruku z terminala
lub pokwitowania. Wydruk lub pokwitowanie powinno zawierać co najmniej następujące
informacje:
1) datę pobierania paliwa,
2) nr rejestracyjny pojazdu/nazwę urządzenia lub sprzętu,
3) wartość sprzedaży paliwa,
4) rodzaj i ilość paliwa,
5) zastosowany upust/rabat w stosunku do bieżącej ceny detalicznej. Zamawiający
dopuszcza możliwość wskazania upustu/rabatu na fakturze.
Faktura wraz z załącznikiem powinna zawierać pełny monitoring transakcji. Płatność za
dostawę następować będzie przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto, w terminie 21
dni od daty wystawienia faktury.
Wykonawca gwarantuje właściwą jakość paliwa, potwierdzoną na żądanie Zamawiającego
właściwymi dokumentami.
Zamawiający wskazuje, iż dopuszcza możliwość realizacji zamówienia do 20 km od siedziby, a
Wykonawca dopuszcza możliwość zakupu paliw na wszystkich swoich stacjach i w przypadku
zamknięcia najbliższej stacji Zamawiający może dokonywać zakupu na kolejnej stacji paliw
znajdującej się w odległości do 20 km i taki zakup nie będzie się odbywać na koszt Wykonawcy.
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§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Umowa zawarta jest na okres od 01.01.2022r. do 31.12.2023r.
§3
ROZLICZENIE I PŁATNOŚCI
1. Maksymalna wartość umowy zostaje określona na kwotę: netto………………..zł, podatek

VAT ………………….. zł, brutto ……………… zł (słownie: …………………………….
złotych).
2. Zgodnie z art. 433 pkt. 4), Zamawiający informuje, że minimalny zakres zamówienia stanowić
będzie równowartość 50% maksymalnej wartości zamówienia brutto.
3. Zakup odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego na zasadzie
detalicznych, bezgotówkowych tankowań pojazdów, sprzętu i urządzeń.
4. Faktury będą wystawiane na: Nabywca: Gmina Ośno Lubuskie, NIP: 598 000 93 13, ul.
Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie; Odbiorca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ośnie
Lubuskim, ul. 3 Maja 5, 69-220 Ośno Lubuskie.
5. VAT płacony będzie według stawek aktualnych na dzień właściwego wystawienia faktury.
6. Rozliczenie finansowe za pobrane w danym miesiącu paliwa będzie następowało na
podstawie prawidłowo
wystawionej faktury, po zakończeniu każdego okresu
rozliczeniowego, przy czym Strony przyjmują okresy rozliczeniowe trwające od 1-go do
15-go oraz od 16-go do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Do faktur
Wykonawca załączy każdorazowo zestawienie transakcji dokonanych przez
Zamawiającego w danym okresie rozliczeniowym. Faktura będzie uwzględniała ilość
zakupionych w danym okresie paliw i stały rabat/upust. Za datę sprzedaży uznaje się
ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.
7. Zamawiający zapłaci należność wynikającą z faktury przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie płatności 21 dni od daty wystawienia faktury, zgodnie z zapisami § 3,
ust. 5
8. Za datę zapłaty należności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu
bankowego.
§4
OBOWIĄZKI STRON
1. Wykonawca gwarantuje właściwą jakość paliwa, potwierdzoną na żądanie Zamawiającego
właściwymi dokumentami. W przypadku podejrzenia odstępstw w jakości paliwa od
obowiązujących norm Zamawiający składa reklamację. Wykonawca rozpatruje reklamację w
terminie 14 dni.
2. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca pokrywa wartość poniesionej szkody do
wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami (np. za naprawę). Strony uzgadniają,
iż naprawienie szkody przez Wykonawcę nie obejmuje utraconych przez Zamawiającego
korzyści.
3. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze
sądowej.
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4. Paliwo pobierane będzie przez upoważnionych pracowników kierujących pojazdami
Zamawiającego lub obsługujących sprzęt.
§5
ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne. Kary te będą
naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Zamawiający zapłaci karę umowną:
a) w razie odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto;
b) w razie odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony Umowy z
wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie wynosi 5 % wartości brutto
niezrealizowanej części umowy.
3. Zamawiającemu w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przysługuje od
Wykonawcy prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej w ust.1.
pkt. 2) kary umownej na zasadach wynikających z K.c.
4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 30 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania
do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
5. Naliczone kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
6. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary
umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych
kar umownych

§6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z następujących przyczyn:
a) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zgodnie z art.
456 ust. 1 pkt 1 i 2 b) i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.). Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w
terminie 30 dni od stwierdzenia okoliczności uzasadniających odstąpienie;
b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;
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c) zostanie wykonany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
d) w przypadku dwukrotnej pisemnej uzasadnionej reklamacji jakości świadczonej usługi;
e) w przypadku zaprzestania świadczenia dostawy lub gdy Wykonawca nienależycie wykonuje
swoje zobowiązania umowne.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt. b) - e) i 2 powinno nastąpić w terminie
14 dni od stwierdzenia okoliczności uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu
od umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§7
UMOWY O PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części zamówienia
podwykonawcom.
2. Wykonanie zamówienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy,
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.
4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na dostawy nastąpi
w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zamawiający
stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca
obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania
części zamówienia podwykonawcy. Powyższe ma zastosowanie również wobec dalszych
podwykonawców.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022r.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamówień publicznych.
4. Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny
właściwy dla Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.
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6. Załącznikami do niniejszej umowy są :
a) Specyfikacja Warunków Zamówienia,
b) Oferta Wykonawcy,
c) Załącznik nr 1A do umowy
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla osób fizycznych)
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Ośnie
Lubuskim, ul. 3 Maja 5, 69-220 Ośno Lubuskie, te. 95 757 13 46, email:
zgk_kierownik@osno.pl zwanego dalej „Administratorem”.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan
skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując
korespondencję pod adres siedziby Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt. 1
ustawy Pzp) - CUW.271.8.2021
4) Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jako
niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną a także na podstawie art. 6 ust. 1
lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.
5) W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być:
a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są
współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora
dane osobowe, jako podmioty przetwarzające.
6) Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
określonego
w ust. 3, jak również przez okres w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty
wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.
8) W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje
Pani/Panu:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych
podlegających przetwarzaniu;
b) prawo żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także prawo
żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących
przypadkach:
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-

gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający
Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
- jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
- Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec
przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
- prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.
9) W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie
przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e)
RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu
wskazanym w ust. 3;
b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,
gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art.
6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO.
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie
danych osobowych wyklucza możliwość udzielenia zamówienia.
12) Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.
13) Zgodnie z art. 19 ust. 4 Pzp informuję o ograniczeniach wynikających z art. 19 ust. 2 i 3 Pzp:
skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w
sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą,
w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
1. Każda ze stron Umowy oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu
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), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych
swoich pracowników, współpracowników oraz pracowników drugiej Strony, wskazanych w
Umowie jako osoby do kontaktu (tzw. dane kontaktowe) oraz osób uprawnionych do
reprezentowania drugiej Strony. Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe są
danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce
pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.
2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów danych) oraz na podstawie art. 6
ust. 1 lit c) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
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na administratorach danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych
z realizacją zawartej Umowy.
3. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z
wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i
organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie
z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych oraz przepisami RODO.
4. Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Wykonawcy jako Administratora
danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych,
niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy z Wykonawcą, obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych zatrudnionych przez
Zamawiającego lub współpracujących z Zamawiającym przy zawarciu lub realizacji niniejszej
umowy, w tym także członków organów Zamawiającego, prokurentów lub pełnomocników
reprezentujących Zamawiającego- bez względu na podstawę prawną tej współpracy - których dane
osobowe udostępnione zostały Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z zawarciem lub
realizacją niniejszej umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien
zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej, która będzie stanowić
Załącznik nr 2A do niniejszej umowy, przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności.”

WYKONAWCA
KONTRASYGNATA

ZAMAWIAJĄCY
GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

…………………………..

…………………….
………………………………
Załącznik nr 1A do umowy

WYKAZ POJAZDÓW, URZĄDZEŃ I SPRZĘTU BĘDĄCYCH W POSIADANIU
ZAMAWIAJĄCEGO
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim
Lp. Nr rejestracyjny pojazdu/nazwa urządzeniu, sprzętu

Marka pojazdu
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Załącznik nr 6B
Wzór umowy
UMOWA Nr CUW.272……
zawarta w dniu………………………………………. w Ośnie Lubuskim pomiędzy:

Centrum Usług Wspólnych w Ośnie lubuskim, 69-220 Ośno Lubuskie, ul. Rynek 1,
reprezentowanym przez :
1. ………………………….….. – Kierownika jednostki
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – ……………………..
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a:
……………………………
…..……………………….
…………………………...
reprezentowanym przez:
……………………………
zwaną w dalszej części „Wykonawcą”.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzieleniu zamówienia publicznego zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.) w trybie podstawowym
bez negocjacji, na „Sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym na podstawie kart
flotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim i Centrum Usług
Wspólnych w Ośnie Lubuskim na lata 2022 – 2023”, Strony postanowiły co następuje:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych do pojazdów, urządzeń i
sprzętu będących w użytkowaniu Zamawiającego, realizowany w formie bezgotówkowych
tankowań na stacji paliw Wykonawcy. Wykonawca zapewni obsługę tankowania całodobowo.
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Odległość najbliższej stacji Wykonawcy od siedziby Zamawiającego nie może być większa jak
20 km. Paliwa muszą spełniać wymagania Norm PN-EN ISO 4259, PN-EN 228+A1;2017-06
benzyna bezołowiowa, PN-EN590+A1:2017-06 olej napędowy - Rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 9 października 2015r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz. U. z 2015r., poz. 1680) i posiadać świadectwa jakości. Wykonawca gwarantuje właściwą
jakość paliwa, potwierdzoną na żądanie Zamawiającego właściwymi dokumentami
Zamówienie obejmuje następujące rodzaje i maksymalne ilości paliw płynnych oraz
szacunkowe ilości kart flotowych:
1) 3 000 litrów benzyny bezołowiowej oleju napędowego ON (B7) i 1 karta.
Paliwo będzie sprzedawane po cenach obowiązujących w dniu zakupu na stacji paliw
Wykonawcy, z zastosowaniem stałego rabatu/upustu w wysokości ………… % ceny za 1 litr
paliwa. Stały rabat nie podlega waloryzacji i nie podlega zmianie.
Odległość najbliższej stacji od siedziby Zamawiającego wynosi ……. km.
Wskazane w § 1 ust. 2. wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w
okresie realizacji umowy. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane
będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości benzyny bezołowiowej
Pb-95(E5) oraz oleju napędowego ON(B7). Zakup paliw realizowany będzie sukcesywnie, w
miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego na zasadzie detalicznego bezgotówkowego
zakupu paliwa do pojazdów, urządzeń i sprzętu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby obsługiwanych w ciągu roku pojazdów
oraz zakupienia mniejszych ilości paliw niż podane i nie może to stanowić podstawy do
wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na
rzecz Wykonawcy.
Wykonawca zapewni bezpłatnie stosowanie kart flotowych do przeprowadzenia tankowań
dla odbiorcy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim. Zamawiający zastrzega, że
karty nie mogą być objęte programami lojalnościowymi. Wykonawca, w ramach zamówienia
wystawi, wyda i dostarczy Zamawiającemu, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od
podpisania umowy, aktywowane elektroniczne karty paliwowe, które będą zabezpieczone
kodem PIN na numer rejestracyjny samochodu lub nazwę sprzętu lub urządzenia, zgodnie z
listą przekazaną Wykonawcy w dniu zawarcia Umowy, która stanowić będzie załącznik nr 1 do
Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do aktualizowania ww. listy w okresie
obowiązywania Umowy, dokonane aktualizacje nie spowodują sporządzania aneksu do
Umowy. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości obsługiwanych pojazdów,
Wykonawca bezpłatnie wyda Zamawiającemu dodatkowe karty lub bezpłatnie dezaktywuje
zbędną ilość kart. Wykonawca zobowiązuje się bez żadnych kosztów wydać i aktywować
dodatkowe karty w terminie 10 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia. Wykonawca
zobowiązany będzie do niezwłocznej blokady karty paliwowej w przypadku zdarzenia: jej
utraty, kradzieży lub zniszczenia, o którym powiadomi Zamawiający. W takim przypadku
Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, obowiązany będzie wydać, aktywować i dostarczyć
Zamawiającemu kartę paliwową zamienną wraz z nowym numerem PIN. Wykonawca wycofa
karty paliwowe wskazane w pisemnym powiadomieniu przesłanym przez Zamawiającego jako
zbędne.
Wykonawca udostępni Zamawiającemu, w ramach wartości całkowitej Umowy, w terminie 3
dni od dnia doręczenia kart paliwowych dostęp do Systemu administrowania kartami
paliwowymi przez Internet (w języku polskim), umożliwiającego: zamawianie nowych kart
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paliwowych, unieważnianie lub blokowanie, sprawdzanie statusu kart paliwowych (aktywna,
zablokowana). System administrowania kartami paliwowymi zapewni całodobowy dostęp online do co najmniej następujących informacji:
6) dane o transakcji z faktur;
7) dane o niezafakturowanych transakcjach;
8) saldo zadłużenia;
9) saldo zadłużenia z niezafakturowanych transakcji;
10) historia dokonanych transakcji.
9. System administrowania kartami paliwowymi umożliwi tworzenie następujących raportów i
zestawień z możliwością eksportu danych do MS Excel:
4) rodzaj, ilość i wartość zakupionego paliwa;
5) data transakcji;
6) numer rejestracyjny pojazdu.
10. Każda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie z co najmniej
następującymi informacjami:
4) nr transakcji bezgotówkowej,
5) data i miejsce transakcji,
6) ilość i wartość zakupionych produktów.
11. Zamawiający otrzyma potwierdzenie realizacji sprzedaży paliwa w formie wydruku z terminala
lub pokwitowania. Wydruk lub pokwitowanie powinno zawierać co najmniej następujące
informacje:
6) datę pobierania paliwa,
7) nr rejestracyjny pojazdu/nazwę urządzenia lub sprzętu,
8) wartość sprzedaży paliwa,
9) rodzaj i ilość paliwa,
10) zastosowany upust/rabat w stosunku do bieżącej ceny detalicznej. Zamawiający
dopuszcza możliwość wskazania upustu/rabatu na fakturze.
12. Faktura wraz z załącznikiem powinna zawierać pełny monitoring transakcji. Płatność za
dostawę następować będzie przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto, w terminie 21
dni od daty wystawienia faktury.
13. Wykonawca gwarantuje właściwą jakość paliwa, potwierdzoną na żądanie Zamawiającego
właściwymi dokumentami.
14. Zamawiający wskazuje, iż dopuszcza możliwość realizacji zamówienia do 20 km od siedziby, a
Wykonawca dopuszcza możliwość zakupu paliw na wszystkich swoich stacjach i w przypadku
zamknięcia najbliższej stacji Zamawiający może dokonywać zakupu na kolejnej stacji paliw
znajdującej się w odległości do 20 km i taki zakup nie będzie się odbywać na koszt Wykonawcy.
§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Umowa zawarta jest na okres od 01.01.2022r. do 31.12.2023r.
§3
ROZLICZENIE I PŁATNOŚCI
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1. Maksymalna wartość umowy zostaje określona na kwotę: netto………………..zł, podatek VAT
………………….. zł, brutto ……………… zł (słownie: ………………………………….
złotych).
2. Zgodnie z art. 433 pkt. 4), Zamawiający informuje, że minimalny zakres zamówienia stanowić
będzie równowartość 50% maksymalnej wartości zamówienia brutto.
3. Zakup odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego na zasadzie
detalicznych, bezgotówkowych tankowań pojazdów, sprzętu i urządzeń.
4. Faktury będą wystawiane na: Nabywca: Gmina Ośno Lubuskie, NIP: 598 000 93 13, ul.
Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie; Odbiorca: Centrum Usług Wspólnych w Ośnie
Lubuskim, ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie.
5. VAT płacony będzie według stawek aktualnych na dzień właściwego wystawienia faktury.
6. Rozliczenie finansowe za pobrane w danym miesiącu paliwa będzie następowało na
podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po zakończeniu każdego okresu
rozliczeniowego, przy czym Strony przyjmują okresy rozliczeniowe trwające od 1-go do
15-go oraz od 16-go do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Do faktur
Wykonawca załączy każdorazowo zestawienie transakcji dokonanych przez
Zamawiającego w danym okresie rozliczeniowym. Faktura będzie uwzględniała ilość
zakupionych w danym okresie paliw i stały rabat/upust. Za datę sprzedaży uznaje się
ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.
7. Zamawiający zapłaci należność wynikającą z faktury przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie płatności 21 dni od daty wystawienia faktury, zgodnie z zapisami § 3,
ust. 5
8. Za datę zapłaty należności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu
bankowego.
§4
OBOWIĄZKI STRON
1. Wykonawca gwarantuje właściwą jakość paliwa, potwierdzoną na żądanie Zamawiającego
właściwymi dokumentami. W przypadku podejrzenia odstępstw w jakości paliwa od
obowiązujących norm Zamawiający składa reklamację. Wykonawca rozpatruje reklamację w
terminie 14 dni.
2. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca pokrywa wartość poniesionej szkody do
wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami (np. za naprawę). Strony uzgadniają, iż
naprawienie szkody przez Wykonawcę nie obejmuje utraconych przez Zamawiającego korzyści.
3. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze
sądowej.
4. Paliwo pobierane będzie przez upoważnionych pracowników kierujących pojazdami
Zamawiającego lub obsługujących sprzęt.

§5
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ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne. Kary te będą
naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Zamawiający zapłaci karę umowną:
a) w razie odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto;
b) w razie odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony Umowy z
wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie wynosi 5 % wartości brutto
niezrealizowanej części umowy.
3. Zamawiającemu w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przysługuje od
Wykonawcy prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej w ust.1. pkt.
2) kary umownej na zasadach wynikających z K.c.
4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 30 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania
do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
5. Naliczone kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
6. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary
umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar
umownych

§6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z następujących przyczyn:
f) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zgodnie z art.
456 ust. 1 pkt 1 i 2 b) i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.). Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w
terminie 30 dni od stwierdzenia okoliczności uzasadniających odstąpienie;
g) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;
h) zostanie wykonany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
i) w przypadku dwukrotnej pisemnej uzasadnionej reklamacji jakości świadczonej usługi;
j) w przypadku zaprzestania świadczenia dostawy lub gdy Wykonawca nienależycie wykonuje
swoje zobowiązania umowne.
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2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt. b) - e) i 2 powinno nastąpić w terminie
14 dni od stwierdzenia okoliczności uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu
od umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§7
UMOWY O PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części zamówienia
podwykonawcom.
2. Wykonanie zamówienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy,
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.
4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na dostawy nastąpi
w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zamawiający
stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca
obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcy. Powyższe ma zastosowanie również wobec dalszych
podwykonawców.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022r.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo

zamówień publicznych.
4. Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny
właściwy dla Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.
6. Załącznikami do niniejszej umowy są :
a) Specyfikacja Warunków Zamówienia,
b) Oferta Wykonawcy,
c) Załącznik nr 1B do umowy.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla osób fizycznych)
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Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Ośnie
Lubuskim, ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie, te. 95 757 13 38, email: oswiata@osno.pl zwanego
dalej „Administratorem”.
2)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan
skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję
pod adres siedziby Administratora.
3)
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt. 1
ustawy Pzp) - CUW.271.8.2021
4)
Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO –
jako niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną a także na podstawie art. 6 ust.
1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.
5)
W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)
podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
b)
podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są
współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane
osobowe, jako podmioty przetwarzające.
6)
Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
7)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
określonego
w ust. 3, jak również przez okres w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty
wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.
8)
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych
przysługuje Pani/Panu:
a)
prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych
podlegających przetwarzaniu;
b)
prawo żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także prawo
żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c)
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących
przypadkach:
gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający
Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec
przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.
9)
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie
przysługuje Pani/Panu:

19

a)
prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e)
RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym
w ust. 3;
b)
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,
gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6
ust. 1 lit. b) lub c) RODO.
10)
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11)
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
Niepodanie danych osobowych wyklucza możliwość udzielenia zamówienia.
12)
Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.
13)
Zgodnie z art. 19 ust. 4 Pzp informuję o ograniczeniach wynikających z art. 19 ust. 2 i 3
Pzp:
skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą,
w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o
którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
1. Każda ze stron Umowy oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu
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), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych
swoich pracowników, współpracowników oraz pracowników drugiej Strony, wskazanych w
Umowie jako osoby do kontaktu (tzw. dane kontaktowe) oraz osób uprawnionych do
reprezentowania drugiej Strony. Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe są
danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce
pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.
2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów danych) oraz na podstawie art. 6
ust. 1 lit c) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorach danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych
z realizacją zawartej Umowy.
3. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z
wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i
organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie
z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych oraz przepisami RODO.
4. Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Wykonawcy jako Administratora
danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych,
niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy z Wykonawcą, obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych zatrudnionych przez
Zamawiającego lub współpracujących z Zamawiającym przy zawarciu lub realizacji niniejszej
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umowy, w tym także członków organów Zamawiającego, prokurentów lub pełnomocników
reprezentujących Zamawiającego- bez względu na podstawę prawną tej współpracy - których dane
osobowe udostępnione zostały Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z zawarciem lub
realizacją niniejszej umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien
zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej, która będzie stanowić
Załącznik nr 2A do niniejszej umowy, przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności.”
WYKONAWCA
KONTRASYGNATA

ZAMAWIAJĄCY
GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

…………………………..

…………………….
………………………………

Załącznik nr 1B do umowy

WYKAZ POJAZDÓW, URZĄDZEŃ I SPRZĘTU BĘDĄCYCH W POSIADANIU
ZAMAWIAJĄCEGO

Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim
Lp. Nr rejestracyjny pojazdu/nazwa urządzeniu, sprzętu

Marka pojazdu
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