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PROJEKT                        Załącznik nr 7  

Umowa ……………. 

 

Zawarta w dniu ……………… w Opolu  pomiędzy: 

 

Województwem Opolskim ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565,  

REGON 541412421 - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą przy ul. Oleskiej 

127, 45-231 Opole, REGON 000126528,  

reprezentowanym przez:  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej "Zamawiającym"  

a 

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

KRS ……………………………………………………………………………………………. 

numer NIP:……………………REGON…………………......................................................  

reprezentowanym przez: 

 

1. ........................................ - ..........................................................................  

 

2. ........................................ - .......................................................................... 

zwanym dalej "Wykonawcą”. 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn 

służbowych Zamawiającego” w nieprzekraczalnych ilościach, zawartych w formularzu 

cenowym: 

Etylina Pb 95     69 840 litrów 

Olej napędowy     55 440 litrów 

LPG          1 440 litrów 

 

Podane ilości paliw są ilościami szacowanymi, które mogą ulec zmniejszeniu w czasie realizacji 

umowy, zależnie od potrzeb Zamawiającego, jednak ogólna ilość zakupionego paliwa nie może 

przekroczyć ilości wskazanych w niniejszym ustępie 1. 

2. Umowa nie zobowiązuje Zamawiającego do zakupu paliwa w ilości wskazanej w ust. 1 

powyżej. 

3. Zakup paliw płynnych odbywać się będzie na stacjach paliw Wykonawcy. 

 

§ 2 

1. Szacunkowa wartość umowy za okres od  01.03.2021 r do 28.02.2023 r. wynosi : 

………………….zł brutto (słownie:…………………………………………………….....) przy 

przyjętych cenach z dnia ogłoszenia o zamówieniu: 

- Etylina Pb 95   - …………… zł/l brutto 

- ON    - …………… zł/l brutto 

- LPG    - …………… zł/l brutto 

2. Osoba dokonująca zakupu otrzyma dokument (paragon/fakturę), na którym uwidocznione 

będą informacje: miejsce tankowania, nr rejestracyjny pojazdu, datę, godzinę, stan licznika, 

nr karty paliwa, ilość pobranego paliwa oraz wartość pobranego paliwa. 

3. Każdorazowo sprzedaż paliw będzie dokonywana wg cen obowiązujących na stacji, na której 

dokonano bezgotówkowej transakcji, w dniu dokonania tejże transakcji. 
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4. Wynagrodzenie Wykonawcy w każdym roku realizacji zamówienia ( 2021 – 2023 ) nie 

przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym Zamawiającego na dany rok. 

5. Upust cenowy określony na ……... %, będzie obowiązywał w okresie trwania umowy i nie 

będzie podlegał zmianom w tym czasie, chyba że Wykonawca przy sprzedaży paliwa udzieli 

upustu większego niż przewidział w formularzu oferty. 

6. Upust naliczany będzie na każdej fakturze wystawionej przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

 

§ 3 

1. Paliwo winno spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 

9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 

r. poz. 1680 z późn.zm.), w zakresie Polskich Norm: PN-EN ISO 4259-2-2018-01, PN-EN 

590+A1:2017-06, PN-EN 228+A1:2017-06. Parametry paliwa nie mogą być gorsze niż 

określone w wyżej wspomnianych normach oraz w załącznikach do ww. Rozporządzenia; 

muszą być zgodne ze świadectwem jakości wystawionym przez producenta paliw. 

2. Wykonawca gwarantuje sprzedaż paliwa spełniającego normy określone obowiązującymi 

przepisami i ponosi odpowiedzialność za ich niezachowanie.  

3. W przypadku uzasadnionej wątpliwości co do jakości paliw płynnych, Zamawiający może 

niezwłocznie żądać od Wykonawcy aktualnego świadectwa producenta potwierdzające 

wymagane parametry. 

4. W przypadku udokumentowania nieodpowiedniej jakości paliwa, Wykonawca na swój koszt 

wymieni ze zbiornika paliwo na spełniające wymagania dopuszczalnych parametrów, w 

terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia poinformowania przez Zamawiającego Wykonawcę 

o nieodpowiedniej jakości paliwa i wezwaniu do jego wymiany przez Wykonawcę oraz 

dokona napraw uszkodzonych części samochodowych oraz oczyści zbiorniki, do których 

zostało wlane niewłaściwej jakości paliwo w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

wezwania przez Zamawiającego do dokonania naprawy uszkodzonych części. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo nałożenia kary umownej na Wykonawcę w wysokości 

10% wartości brutto zakwestionowanego paliwa. 

 

§ 4 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w dniu jej podpisania, z terminem obowiązywania od  

01.03.2021 r. do 28.02.2023 r. 

2. Umowa będzie obowiązywała w okresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, z tym że, w 

przypadku zrealizowania dostaw maksymalnych ilości asortymentu przedmiotu zamówienia 

lub wcześniejszego wydatkowania kwoty na jaką opiewa umowa - umowa wygaśnie przed 

upływem tego okresu. 

§ 5 

1. Osobą odpowiedzialną i nadzorującą należyte wykonanie umowy ze strony  Zamawiającego 

jest: 

   Irena Kisielewicz – Starszy Specjalista Wydziału Obsługi Administracyjnej 

 e-mail: ikisielewicz@zdw.opole.pl, tel. 77 4591865. 

2. Osobą odpowiedzialną i nadzorującą należyte wykonanie  umowy ze strony Wykonawcy 

jest: 

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

e-mail…………………………..tel….……….…..……………………………………………. 

 

§ 6 

1. Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dokonywany będzie przy użyciu kart elektronicznych, 

zwanych Kartami Paliwowymi sieci stacji paliw Wykonawcy. 

Zakres posługiwania się Kartami Paliwowymi i rozliczanie zakupów dokonanych z ich 

użyciem zawiera załącznik nr 1 do umowy „Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania Kart 

Wykonawcy”,  które stanowią integralną część umowy. 

mailto:ikisielewicz@zdw.opole.pl


 3 

2. Tankowanie paliw płynnych do pojazdów może odbywać się wyłącznie do zbiornika pojazdu 

i zawsze do pełna oraz tankowanie paliw do kanistrów w ilości do 20 litrów jednorazowo do 

maszyn drogowych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego wystawienia po 2 sztuki Kart Paliwowych na 

każdy samochód osobowy i ciężarowy oraz po 2 sztuki na maszyny drogowe Zamawiającego 

oraz po 4 sztuki na maszyny drogowe dla Oddziałów Terenowych Zamawiającego, zgodnie 

z wykazem przekazanym Wykonawcy. 

4. Wydane Karty mają ważność przez cały okres trwania niniejszej umowy. 

5. Dokonywany zakup paliw płynnych przy użyciu Karty Paliwowej potwierdzany będzie 

dowodem sprzedaży wystawianym przez stację paliw w 2 egzemplarzach, z których: 

- jeden egzemplarz jako dowód dokonania zakupu otrzyma Zamawiający, 

- jeden egzemplarz pozostanie w aktach Wykonawcy. 

 

§ 7 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za ilość rzeczywiście zakupionych paliw 

płynnych. 

2. Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania ilości paliw, o których mowa w § 1 ust. 1 

niniejszej umowy, przewidzianych do zakupu w okresie obowiązywania umowy i w związku 

z tym, Wykonawcy nie będzie służyć żadne roszczenie.  

3. Cenę produktów, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, ustala się w wysokości 

obowiązującej w dniu zakupu, wg cen detalicznych obowiązujących u Wykonawcy. 

4. Wykonawca sporządza i przesyła listem poleconym na adres Zamawiającego, zbiorcze 

faktury wraz z wydrukiem zestawienia zakupów dokonanych w danym okresie 

rozliczeniowym na adresy jak niżej oraz na adresy e-mail szczegółowe transakcje 

zafakturowane dokumentem. Rozliczenie paliw płynnych dokonywane będzie w okresach 

rozliczeniowych trwających: od 1 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego 

dnia miesiąca kalendarzowego. Za dzień sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu 

rozliczeniowego. 

ZADANIE NR 1 – OPOLE  

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 

ul. Oleska 127 

45 – 231 Opole 

adres e-mail: ikisielewicz@zdw.opole.pl 

ZADANIE NR 2 – OT GRODKÓW 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Grodkowie 

ul. Wrocławska 58 

49 – 200 Grodków 

adres e-mail: lkusio@zdw.opole.pl  

ZADANIE NR 3 – OT GŁUBCZYCE 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Głubczycach 

ul. Kościuszki 8 

48 – 100 Głubczyce 

adres e-mail:  awrobel@zdw.opole.pl  

ZADANIE NR 4 – OT OLESNO 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Oleśnie 

ul. Wielkie Przedmieście 3 

46 – 300 Olesno 

adres e-mail: lbensz@zdw.opole.pl 

5. Należności w wysokościach określonych fakturami, Zamawiający zobowiązany jest 

regulować przelewami, w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury, na konto wskazane 

na fakturze. 

6. Wykonawca gwarantuje dostarczanie do Zamawiającego faktur w terminie nie krótszym niż  

10 dni przed upływem terminu płatności.  

mailto:ikisielewicz@zdw.opole.pl
mailto:lkusio@zdw.opole.pl
mailto:awrobel@zdw.opole.pl
mailto:lbensz@zdw.opole.pl
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7. Strony niniejszej umowy zgodnie ustalają, że za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu 

należności na rachunek Wykonawcy. 

8. Niedotrzymanie przez Zamawiającego terminu płatności, o którym mowa w ust. 5 powyżej, 

spowoduje wstrzymanie przez Wykonawcę dalszej sprzedaży paliwa, ewentualną blokadę 

kart. O blokadzie kart Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego na 14 dni przed 

blokadą.  

9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego. 

 Faktura powinna zawierać następujące dane: 

 Odbiorca – Zadanie nr 1 - OPOLE 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 

ul. Oleska 127 

45-231 Opole 

 

Nabywca 

Województwo Opolskie 

ul. Piastowska 14 

45-082 Opole 

NIP 7543077565 

Odbiorca – Zadanie nr 2 – OT GRODKÓW 

Zarząd Dróg Wojewódzkich Oddział 

Terenowy w Grodkowie 

ul. Wrocławska 58 

49-200 Grodków 

 

 Odbiorca – Zadanie nr 3 – OT GŁUBCZYCE 

Zarząd Dróg Wojewódzkich Oddział 

Terenowy w Głubczycach 

ul. Kościuszki 8 

48-100 Głubczyce 

 

 Odbiorca – Zadanie nr 4 – OT OLESNO 

Zarząd Dróg Wojewódzkich Oddział 

Terenowy w Oleśnie 

ul. Wielkie Przedmieście 3 

46-300 Olesno 

 

 

10. Przelew praw (cesja), w tym wierzytelności lub przeniesienie obowiązków Wykonawcy 

wynikających z niniejszej umowy wymaga pod rygorem nieważności uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego (art. 509 KC).   

 

§ 8 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rażącego naruszenia postanowień umowy 

przez Wykonawcę, Zamawiający będzie mógł wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem 

natychmiastowym. W takim przypadku Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% 

wartości umowy brutto. 

2. W przypadku nie dokonania zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania 

wezwania (noty obciążeniowej) do ich dobrowolnej zapłaty, kwoty te stają się wymagalne, a 

Zamawiający staje się uprawniony do ich potrącenia z bieżących należności Wykonawcy, na 

co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych 

na zasadach ogólnych. 

 

§ 9 

1. Niniejsza umowa wygasa z upływem okresu wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z 

zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 

2. Oprócz przesłanek rozwiązania umowy wskazanych w przepisach powszechnie 

obowiązującego prawa, niniejsza umowa wygasa w poniższych przypadkach: 
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a. za porozumieniem Stron w każdym czasie, 

b. wskutek oświadczenia woli o natychmiastowym wypowiedzeniu, gdy druga Strona nie 

wywiązała się lub nie wywiązuje się z warunków określonych w niniejszej umowie.  

c. wskutek oświadczenia którejkolwiek ze stron o wypowiedzeniu umowy, z zachowaniem 

miesięcznego terminu wypowiedzenia.  

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany w umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i muszą być podpisane przez obydwie strony 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszej umowy na podstawie przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa. 

3. W umowach zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy przewiduje się odpowiednie zmiany  

w wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w trakcie realizacji umowy, w przypadku 

zmiany:  

     1) stawki podatku od towarów i usług,  

     2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki    godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października  

2002 r. o  minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

     3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

     4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z  dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

     - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie 

wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają ww. zmiany. 

Wynagrodzenie netto/brutto, o którym mowa w § 2 ulegnie odpowiednim zmianom.  

4. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto, o której mowa  

w ust. 3, Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ stawek 

podatku od towarów i usług, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia  oraz 

zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych oraz 

propozycję nowego wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy,  

z których wynikają w/w zmiany. Zmiana wynagrodzenia netto/brutto, o których mowa  

w niniejszym paragrafie nastąpi po akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy. 

 

§11 

1. Zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, określanego 

dalej również jako RODO), Zamawiający informuje, że: 

a) Administratorem danych pozyskanych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy 

jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska 127, NIP: 754-

25-57-300, REGON: 000126528.  

b) Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych można uzyskać 

kontaktując się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: 

iod@zdw.opole.pl. 
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c) Administrator danych przetwarza jedynie dane osobowe niezbędne do realizacji 

określonego celu przetwarzania, w tym w szczególności:  

           - imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer  

             telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON – przekazane przez Wykonawcę lub  

             uzyskane z publicznego rejestru (CEIDG, KRS), 

          - imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu  

             – pełnomocników oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do kontaktu bądź realizacji  

                umowy,  

          - imię, nazwisko, stanowisko służbowe, informacje dot. doświadczenia i kwalifikacji,   

            uprawnień osób wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawcę,   

          - inne dane osobowe przekazane przez Wykonawcę niezbędne do realizacji przedmiotu  

            Umowy. 

d) Dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem Umowy oraz w trakcie jej trwania 

Administrator danych  wykorzystuje w następujących celach: 

           - w celu wykonania Umowy, której Wykonawca jest stroną lub w celu podjęcia działań  

              na żądanie Wykonawcy, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa  

              z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

           - w celu wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych, w  

              szczególności w zakresie przechowywania faktur i dokumentów księgowych oraz  

              dochodzenia należnych roszczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

           - w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach  

               sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych, poprzez  

               bieżący kontakt telefoniczny, jak i prowadzenie korespondencji e-mail oraz  

               tradycyjnej w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6 ust. 

               1 lit. e RODO). 

e) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy będą przechowywane 

przez okres 5 lat od zakończenia realizacji Umowy. Okres przechowywania danych 

osobowych może być wydłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami do końca okresu 

przedawnienia potencjalnych roszczeń z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku 

i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania 

danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych – dane będą 

przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego zadania lub do zgłoszenia 

skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Dane osobowe pozyskane w 

celu wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych 

przetwarzane są przez czas wykonywania przez Administratora danych obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa 

nakazują przechowywać te dane. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach 

prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do końca okresu przedawnienia 

potencjalnych roszczeń z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w 

jakim będą wymagać tego przepisy prawa.  

f) Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogą zostać ujawnione m.in. 

podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym działalność 

kurierską lub pocztową, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów 

informatycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, 

rachunkową, innym podmiotom, którym dane zostały lub zostaną udostępnione na 

podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub upoważnienia do 
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przetwarzania danych oraz podmiotom, którym Administrator danych będzie 

zobowiązany udostępnić dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie zawarcia i wykonania 

przedmiotu Umowy, jest jednak warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Brak podania 

w takim wypadku niezbędnych danych osobowych, może uniemożliwić zawarcie 

Umowy bądź wykonanie przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy.  

h) Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza EOG. 

i) Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w 

szczególności nie poddaje profilowaniu danych osobowych osoby, której dane dotyczą. 

j) Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do danych 

osobowych (Administrator informuje, że w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o 

których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku, gdy 

wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, w odniesieniu do 

przetwarzaniem danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w 

protokole oraz załącznikach, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia), prawo do sprostowania danych 

osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, a w odniesieniu do przetwarzania danych 

osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz załącznikach, nie 

może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), - prawo żądania 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wystąpienie z żądaniem, 

o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych 

do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego), - prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

k) W każdej chwili istnieje możliwość skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych realizowanego do na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. 

Administrator danych przestanie przetwarzać dane w tym celu, chyba że będzie w stanie 

wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla Administratora danych ważne prawnie 

uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, 

której dane dotyczą lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń. 

1. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do poinformowania każdej osoby fizycznej, za 

pomocą której będzie realizował niniejszą Umowę, której dane osobowe są lub będą 

przetwarzane przez Administratora danych na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej 

Umowy, zwalniając tym samym Administratora danych z obowiązku, o którym mowa w art. 
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14 RODO i przyjmując, że zachodzi wyłączenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na 

każde żądanie Administratora danych jest zobowiązany udostępnić dokumentację lub 

przedłożyć stosowne oświadczenie (w zależności od żądania Administratora danych) 

potwierdzające dopełnienie obowiązku informacyjnego, określonego w zdaniu 

poprzedzającym.   

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i poufności wszelkich danych 

osobowych, do których uzyska w jakikolwiek sposób dostęp w związku z realizacją Umowy, 

zarówno w trakcie jej trwania, jak i po jej ustaniu. 

 

§ 12 

Wykonawca oświadcza, że prowadzona przez niego działalność gospodarcza, realizowana jest 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 13 

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

§ 14 

1. W razie powstania sporu związanego z realizacją umowy, strony zobowiązane są wyczerpać 

drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do drugiej strony niniejszej 

umowy. Strony zobowiązane są do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń w ciągu 21 

dnia od chwili zgłoszenia roszczeń. Jeżeli strona odmówi uznania roszczenia, dalsze 

postępowanie zostaje skierowane na drogę sądową.   

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy będzie 

sąd  powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 15 

Umowę niniejszą sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach – oryginałach, po 

jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

Załączniki : 

1. Ogólne Warunki Używania Kart Wykonawcy. 

2. Oferta Wykonawcy. 

3. SIWZ. 


