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UMOWA Nr ……………………….. 
zawarta w dniu 03.01.2022r w Przywidzu 
pomiędzy: 
 
Gminą Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, zwaną dalej "Zamawiającym" i reprezentowaną przez: 
Marka Zimakowskiego – Wójta Gminy Przywidz 
 
oraz 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………… 

§1. 
1. Umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym o oznaczeniu:numer rej. 

ogłoszeń 84/2021. 

2. Przedmiot umowy dotyczy: dostawy paliwa takiego jak olej napędowy, benzyna bezołowiowa PB 95 i 98 
dla Gminy Przywidz. Olej napędowy w ilości do – 18100 litrów, benzyna bezołowiowa Pb 95 w ilości – 3400 
litrów, benzyna bezołowiowa Pb 98 w ilości – 250 litrów.                          
Paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi  
w zapytaniu ofertowym, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną oraz ustaleniami  
z Zamawiającym. 
4. Zamawiający zastrzega sobie zmianę podanych ilości szacunkowych na poziomie +/- 30%. 
 
§2. 
Ustala się następujące terminy realizacji zamówienia: od dnia 03.01.2021r. do 31.12.2021r. lub wyczerpania 
kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. 

 
§3. 
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się stawki zgodne z informacją zawartą na tablicy cenowej 
wykonawcy w danym dniu tankowania ( do umowy wpisujemy ceny z dnia zawarcia umowy)  
- 1 litr oleju napędowego brutto ……… zł 
- 1 litr benzyny bezołowiowej Pb 95 brutto …….. zł 
- 1 litr benzyny bezołowiowej Pb 98 brutto ……… zł 
- przyznany rabat od cen obowiązujących w dniu tankowania …….% 
2. Zamawiający zabezpiecza finansowanie przedmiotu zamówienia do kwoty: ………….. zł brutto 
słownie:…………………………………………………………………………………………………………….. 
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia osobom trzecim w całości ani w 
jakiejkolwiek części. 
 
§4. 
1. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego dokonywać będą tankowań bezpośrednio u Wykonawcy na jego 
stacji paliw. Ilość pobranych litrów każdorazowo potwierdzana będzie na zestawieniu zbiorczym przez dwóch 
upoważnionych pracowników Zamawiającego.   
2. Zamawiający zastrzega sobie, iż Wykonawca nie może w żaden sposób ograniczyć dostępu do tankowania 
pojazdów i sprzętu Zamawiającego. 
3. Każdorazowe tankowanie będzie odbywało się po cenach, jakie obowiązują w danym dniu na stacji 
Wykonawcy pomniejszone o zaoferowany rabat na każdym litrze. 
 
§5. 
1. Wysokość wynagrodzenia za wykonywanie przedmiotu zamówienia, określana będzie na koniec miesiąca, na 
podstawie potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiającego zestawienia zbiorczego przypisanego do 
konkretnego pojazdu lub na osoby upoważnionej przez Zamawiającego. 
2.Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy, wskazany na 
fakturze VAT. 
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3.Faktury będą płatne w ciągu 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. 
Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
4.Wykonawca wystawia należne faktury na:  

Nabywca:                                                            
Gmina Przywidz     
ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz       

NIP 591-12-92-435       
Odbiorca:   
Urząd Gminy Przywidz 
ul. Gdańska 7, 83 – 047 Przywidz. 
 
§6. 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy w wysokości 10%, kwoty określonej w §3 ust. 2 umowy. 
2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary w wysokości 10%, kwoty określonej w §3 ust. 2 
umowy, za odstąpienie Zamawiającego od wykonania przedmiotu umowy, z wyłączeniem okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania 
części umowy.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, określonych 
przepisami Kodeksu cywilnego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 
4.Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 
- istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
należne z tytułu wykonania części umowy, 
- dostawy paliwa niespełniającego powszechnie obowiązujących norm jakościowych,  
- bezpodstawnej odmowy zatankowania pojazdu Zamawiającego,  
- przerwy w dostępności do możliwości tankowania trwającej dłużej niż 36 godzin.  
5. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę, że nie będzie w stanie wywiązać się z obowiązków wynikających z umowy w zakresie płatności. 
6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i winno nastąpić w terminie do 30 
od powzięcia wiadomości o okolicznościach je uzasadniających. Strona odstępująca od umowy powinna podać 
uzasadnienie swojej decyzji. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 
Zamawiający zastosuje wszystkie kary i odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 
1.  

 
§7. 
1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
 
§8. 
1. Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
2. Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku z wykonaniem niniejszej 
umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. 
3. Wszelka korespondencja wysłana przez Zamawiającego do Wykonawcy na adres wskazany  
w niniejszej umowie będzie traktowana za skuteczną. 
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY PRZYWIDZ 
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) - 
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(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO/Rozporządzenie) mając na względzie obowiązek wynikający z art. 
13 Rozporządzenia, Wójt Gminy Przywidz obsługiwany przez Urząd Gminy Przywidz informuje, iż:  
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Przywidz reprezentujący Gminę Przywidz - REGON 191674990, NIP 
5911292435, którego obsługę administracyjną, w tym procesy przetwarzania danych osobowych prowadzi Urząd Gminy 
Przywidz (dalej jako: Urząd).  

2. Adres Urzędu Gminy Przywidz: ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, tel. 58 682-51-46, fax: 58 682-52-25, email: 
sekretariat@przywidz.pl  

3. Wójt Gminy Przywidz Zarządzeniem z dnia 25 maja 2018 roku na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia powołał 
Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Przywidz, z którym skontaktować się można pod numerem telefonu +48 
58 711 68 68 lub adresem e-mail: iod@locuslege.pl  

4. Zbierane dane osobowe są przetwarzane przez Wójta Gminy Przywidz w ramach działalności Urzędu Gminy Przywidz 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) w celach realizacji zadań publicznych przez Gminę 
Przywidz określonych przepisami prawa, w tym prowadzenia postępowań administracyjnych m.in. w zakresie:  
- spraw o charakterze wojskowym i obronnym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku (t.j. Dz.U. z 
2017 r. poz. 1430 z późn. zm.).  
5. Wójt Gminy Przywidz przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zadań określonych w pkt. 4 niniejszej 
klauzuli, lecz nie krócej niż przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji.  

6. Podawanie przez interesantów Urzędu danych osobowych jest obowiązkowe wówczas gdy obowiązek ich podania wynika 
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w braku podania danych osobowych realizacja zadania przez 
Administratora będzie niemożliwa.  

7. W sytuacji zaistnienia dobrowolności podania danych celem ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 
Rozporządzenia - (tj. przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody) osoba, której danych będzie to dotyczyć zostanie o tym 
niezwłocznie poinformowana celem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wójta Gminy Przywidz. 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody może jednak prowadzić do uniemożliwienia 
realizacji przez Administratora celu przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody.  

8. Zbierane i przetwarzane przez Wójta Gminy Przywidz dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. 
Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi kurierskie, 
usługi informatyczne, prawne, księgowo – finansowe oraz organy publiczne z zastrzeżeniem pkt. 9 niniejszej klauzuli.  

9. Organy publiczne, które na podstawie przepisów prawa mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego 
postępowania nie są odbiorcami danych osobowych.  

10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.  

11. W związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Przywidz danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:  
 
a) dostępu do treści danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO) z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie 
mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest 
Administrator;  
b) żądania sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO);  
c) żądania ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO);  
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych (na podstawie art. 21 
RODO)  
e) żądania usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO).  
12. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Wójta Gminy Przywidz Państwa danych osobowych narusza przepisy 
Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 
 
 
 
 
 
WYKONAWCA                               ZAMAWIAJĄCY 


