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Projektowane postanowienia umowy 

Część 1 – benzyna bezołowiowa 95 
 

UMOWA Nr ....... 
zawarta w Płocku, w dniu ….......................................... roku pomiędzy: 
Gminą – Miasto Płock, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
Dorotę Tokarską – Dyrektora Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” Zakładu Budżetowego w 
Płocku przy ul. Przemysłowej 33, działającą na podstawie pełnomocnictwa Nr 318/2022 z dnia 
01.08.2022 r., udzielonego przez Prezydenta Miasta Płocka  
a 
……………………………………………………….................................................................. 
zwanym/zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą 
o następującej treści. 
 

§ 1 
 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) (zwanej dalej Pzp) 
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży benzyny bezołowiowej 95, 
zwanej dalej benzyną, w szacowanej ilości 10 000 litrów. 

2. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią: 
1) oferta Wykonawcy, 
2) SWZ 

§ 2 
  Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2023 r. 
 

§ 3 
1. Wartość  niniejszej umowy nie przekroczy kwoty …………………. zł brutto, w tym podatek VAT 

w  wysokości ……………… zł . 
2. Pobrana faktycznie ilość paliwa może być mniejsza od ilości określonej w § 1 ust. 1 i 

uzależniona będzie od konkretnych potrzeb Zamawiającego, przy czym przewidywane przez 
Zamawiającego zmniejszenie nie przekroczy 20% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, 
o którym mowa w § 3 ust. 1. Z tytułu niezrealizowania zakupu maksymalnej prognozowanej 
ilości benzyny Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.   

3. Cena jaką Zamawiający zapłaci za każdą dostawę paliwa wynikać będzie z ilości faktycznie 
odebranego paliwa oraz ceny, ustalanej w oparciu o komunikat cenowy podawany na oficjalnej 
stronie PKN Orlen, obowiązującej w dniu tankowania (wielkość zmienna), 
pomniejszonej/powiększonej* o stały, obowiązujący przez cały okres obowiązywania umowy 
opust/marżę* zaproponowany przez Wykonawcę w ofercie, który dla 1 litra benzyny 
bezołowiowej 95 wynosi -  ..................................zł.   

*właściwe zaznaczyć        
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w okresie realizacji przedmiotu umowy aktualnej 
koncesji na obrót paliwami ciekłymi, w zakresie wymaganym ustawą z dnia 10 kwietnia  
1997 r. Prawo energetyczne. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w terminie 5 dni kalendarzowych od podpisania 
umowy opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
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działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy – suma gwarancyjna nie może 
być niższa niż wartość niniejszej umowy. 

3. Wykonawca przez okres trwania umowy musi posiadać stację paliw spełniającą wymogi prze-
widziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 9 
lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do trans-
portu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie, zlokalizowaną na terenie miasta 
Płocka. 

 4. Sprzedawane przez Wykonawcę paliwo musi spełniać wymagania określone w Rozporządze-
niu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla 
paliw ciekłych oraz normie PN-EN 228. 

 
        § 5 

 1. Odbiór paliwa przez Zamawiającego dokonywany będzie na stacji paliw Wykonawcy w każdy 
dzień, także w niedziele i święta. 

 2. Wykonawca w okresie trwania umowy musi dysponować minimum jedną stacją paliw czynną 
całodobowo we wszystkie dni tygodnia, zlokalizowaną na terenie miasta Płocka. 

 3. W przypadku, gdy Wykonawca podejmie decyzję o czasowym zamknięciu lub skróceniu czasu 
pracy stacji paliw zobowiązany jest co najmniej na dwa 2 robocze przed podjęciem decyzji  
pisemnie powiadomić Zamawiającego podając termin czasowego zamknięcia lub godzin 
skrócenia czasu pracy. 

 4. Przedstawiony przez Wykonawcę wykaz stacji paliw stanowi Załącznik Nr 1 do umowy. 
 5. Tankowanie paliw odbywać się będzie przez przepływomierz do zbiorników pojazdów 

służbowych Zamawiającego lub do kanistrów w przypadku urządzeń Zamawiającego 
wymienionych w Załączniku Nr 2 do umowy. W tym celu Wykonawca wyda Zamawiającemu 
karty elektroniczne do rejestracji zakupu paliwa do pojazdów oraz kanistrów. 

 6. Karty winny być zabezpieczone pod kątem dostępu (np. chip) oraz kodem identyfikacyjnym 
PIN. 

 7. Na kartach przypisanych do pojazdów będą zakodowane dane dotyczące: 
a) właściciela pojazdu (nazwa Zamawiającego), 
b) numeru rejestracyjnego pojazdu. 
 8. W przypadku zagubienia karty bądź jej kradzieży, Wykonawca dokona natychmiastowego 

zablokowania karty po telefonicznym zgłoszeniu tego faktu przez Zamawiającego. Wykonawca 
niezwłocznie wyda Zamawiającemu nową kartę. 

 9. W przypadku nabycia (w okresie obowiązywania niniejszej umowy) przez Zamawiającego 
dodatkowych pojazdów lub sprzętu, Wykonawca wyda karty elektroniczne dla tego sprzętu. 

 
 

§ 6 
1. Podstawą do wystawiania faktur będzie zestawienie, w którym zawarte zostaną informacje: data 

zakupu, nr rejestracyjny pojazdu, ilość paliwa zatankowanego do pojazdu oraz w kanister. 
2. Zapłata wynagrodzenia będzie następować na podstawie otrzymywanych faktur: 

Nabywca: Gmina – Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, NIP 774-31-35-712, 
Odbiorca: Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” Zakład Budżetowy w Płocku, 09- 400 Płock, ul. 
Przemysłowa 33, zawierającej numer rachunku bankowego wskazanego przez Wykonawcę oraz 
numer umowy, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Faktury będą wystawiane dwa razy w 
miesiącu za okresy rozliczeniowe: od 1-ego do 15 dnia miesiąca i od 16-ego dnia miesiąca do 
ostatniego dnia miesiąca, przy czym za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu 
rozliczeniowego. 

3. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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§ 6a* 
 
1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za 
dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 6 ust. 2. 

2. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z 
Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 
ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz że rachunek ten znajduje się w wykazie 
podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931) tzw. białej liście podatników VAT. 

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie spełnia 
wymogów określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z 
dokonaniem zapłaty za realizację Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku 
przez Wykonawcę, który będzie spełniał warunki określone w ust. 2. W takim przypadku 
Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie płatności za okres od 
pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w § 6 ust. 2 do 7-go dnia od daty 
powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi z ust. 2. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez 
Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 
okażą się niezgodne z prawdą. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego 
tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować 
szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z 
zakwestionowanych przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku 
VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację 
Przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. 
  
* postanowienia §6a ust. 1-5 - będą miały zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca oświadczy, iż jest 
czynnym podatnikiem podatku VAT. 

 
 

§ 6b* 
I wersja 

1. Wykonawca oświadcza, że wystawi ustrukturyzowaną fakturę, o której mowa w ustawie z dnia 
9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1666 ze zm.). Faktury ustrukturyzowane należy przesłać na Platformę 
Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL NIP: ……………………………. 

2. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraża zgody na wysyłanie innych 
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 
lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym za pośrednictwem platformy 
elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą Umową dokumentów niezbędnych do 
prawidłowego rozliczenia Umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia 
na fakturę papierową, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na adres e-
mail: muniserwis@muniserwis.pl, najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury. 

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt. 5d) 
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ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - 
prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.). 

 
Lub 
II wersja 
1. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę papierową. 
2. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 4 ust. 4,  nie wyraża zgody na wysyłanie innych 

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z 
dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1666 ze zm.). Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą Umową dokumentów niezbędnych do 
prawidłowego rozliczenia Umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia 
na faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na 
adres e-mail: muniserwis@muniserwis.pl, najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem 
faktury. 

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt. 5d) 
ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - 
prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.). 

 
*I lub II wersja będzie miała zastosowanie w zależności od informacji podanej przez Wykonawcę przed 

podpisaniem umowy 

 
§ 7 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w przypadku: 
a) nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3 ust. 1, przy czym za nienależyte wykonanie umowy uznaje się w szczególności 
dostarczenie paliwa niezgodnego z wymaganiami jakościowymi dla paliw ciekłych bądź 
wykonanie umowy w sposób niezgodny z innymi jej postanowieniami, 

b) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności dotyczących Wykonawcy, 
w szczególności w przypadkach, o których mowa w § 8, w wysokości 20% wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 3 ust. 1, 

c) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub wstrzymania dostawy paliwa 
w wysokości 1 % wynagrodzenia za ostatni okres rozliczeniowy, za każdy dzień 
zwłoki/wstrzymania, przy czym w pierwszym okresie rozliczeniowym 0,1 % wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki/wstrzymania. 

2. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar 
umownych. 

3. Kary umowne sumują się i wzajemnie się nie wykluczają. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego ustalonych przez niego kar 

umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % łącznego/maksymalnego 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. 
§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w przypadku, gdy: 

a) Wykonawca dostarczy choćby jednokrotnie przedmiot umowy niespełniający wymagań 
aktualnie obowiązujących polskich norm jakościowych, 

b) Wykonawca przerwie dostawę paliwa, a przerwa będzie trwała dłużej niż 2 dni kalendarzowe, 
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c) Wykonawca nie przedstawi w terminie 5 dni kalendarzowych od podpisania umowy 
polisy/dokumentu, o których mowa w § 4 ust. 2 umowy, 

d) Wykonawca utraci koncesję na sprzedaż paliw objętych umową, 
e) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie umowy, 
f) zostanie złożony wniosek o rozwiązanie lub likwidację firmy Wykonawcy. 
 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić pod-
stawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 2 Prawo 
zamówień publicznych i na warunkach w nim określonych. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności z ust. 1 Zamawiającemu przysługuje również prawo 
częściowego odstąpienia od umowy. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić na piśmie w terminie 30 
dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia. 

 
§ 9 

1.  Wykonawca odpowiada za jakość przedmiotu umowy. 
2.  Wykonawca oświadcza, że oferowane do sprzedaży paliwo spełnia wymagania aktualnie ob-

owiązujących polskich norm jakościowych. 
3.  W przypadku stwierdzenia i udokumentowania, że dostarczone paliwo nie spełnia określonych 

wymagań jakościowych Wykonawca, niezależnie od uprawnień Zamawiającego określonych w 
§ 7 i § 8 umowy, poniesie koszty badań laboratoryjnych zleconych przez Zamawiającego, 
usunie na swój koszt wadliwe paliwo, oczyści zbiorniki zatankowanych pojazdów służbo-
wych/urządzeń. 

4.  W przypadku stwierdzenia szkód w pojazdach służbowych/urządzeniach Zamawiającego, 
które nastąpiły na skutek zatankowania wadliwego paliwa dostarczonego przez Wykonawcę, 
Wykonawca zwróci koszty napraw pojazdów służbowych/urządzeń zgodnie z przedstawioną 
mu kalkulacją cenową. 

§ 10 
1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu 

Stron, wyrażone na piśmie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez Strony pod 
rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 
1 pkt 2 – 4 i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp 
możliwość zmiany postanowień umowy określając następujący rodzaj i zakres oraz warunki 
zmiany postanowień umowy:  

 a) Wynagrodzenia w przypadku: 
 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wynagrodzenie należne Wykonawcy 

zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od 
towarów i usług (VAT), 

 2) w związku z zaistnieniem okoliczności nadzwyczajnych, np. działań wojennych, aktów 
terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń 
radioaktywnych, istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii, klęski żywiołowej, jak huragany, 
powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, 

b) Terminu realizacji Przedmiotu umowy: 
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1) w przypadku niemożności wykonywania przedmiotu umowy w razie zaistnienia okoliczności 
nadzwyczajnych, np. działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego 
lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być 
spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę i jego podwykonawców termin wykonania 
przedmiotu umowy przedłużony zostanie o czas trwania okoliczności nadzwyczajnych 
uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy i - jeśli dotyczy – o czas niezbędny do 
usunięcia przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, powstałej w związku 
z okolicznościami nadzwyczajnymi, o których mowa powyżej, 

2) w przypadku niemożności wykonywania przedmiotu umowy w związku z 
zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii, klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, 
trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki - termin wykonania przedmiotu Umowy przedłużony 
zostanie o czas trwania okoliczności uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu Umowy, o 
których mowa powyżej i - jeśli dotyczy – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody 
uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w związku z okolicznościami, o których 
mowa powyżej. 
 

§ 11 
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART.13 RODO 

 
Zamawiający – Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” Zakład Budżetowy 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”, 
informuje, że: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” 

Zakład Budżetowy, 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 33; 
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych - iod@muniserwis.pl, 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. Dostawa paliw ciekłych w 2023 
roku. 

4. Odbiorcami danych osobowych są lub mogą zostać: podmioty, którym na podstawie umowy 
powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki 
organy administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy 
państwowe w zakresie, w jakim będzie to wynikać z przepisów prawa zobowiązujących do 
udostępnienia tych danych, podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa - min. w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy 
z dnia 11 września 2019r. (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) Prawo zamówień publicznych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, nie dłużej jednak niż lat 15; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp. 

7. posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych 

osobowych z tym zastrzeżeniem, że sprostowanie lub uzupełnienie nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub postanowień umowy 
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp*; 
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- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

______________________ 
* Wyjaśnienie: 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 oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: 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 prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
§ 12 

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu 
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 13 
W sprawach , które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu 
umowy. 

§ 14 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla 
Zamawiającego. 

  
 ZAMAWIAJĄCY                        WYKONAWCA                                    

 
 
  Załączniki: 

- Załącznik Nr 1 – Wykaz stacji paliw na terenie miasta Płocka, 
- Załącznik Nr 2 – Zestawienie pojazdów służbowych/urządzeń. 
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Załącznik nr 2 - Zestawienie pojazdów służbowych/urządzeń. 

 

 

L.p. Marka pojazdu Nr rejestracyjny Rodzaj pa-
liwa 

1. Nissan Almera  B 
2 Podnośnik Star  B 
3 Żuraw samochodowy  B 
4 Skoda Octavia Combi  B 
5 Kosiarka FERRIS ISX 800  B 

 
Karta do tankowania B - 5 szt. 
Karta do tankowania Beczki -1 szt. 

 


