
Załącznik Nr 2 
Umowa 

na zakup paliw płynnych  
 
 

zawarta w dniu ………………………. roku pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Miejsko – Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Jaśle 

ul. Mickiewicza 4, 38-200 Jasło 

reprezentowanym przez: 

dyrektora – Roberta Snoch 

zwanym dalej Zleceniodawcą 

a  
……………………………………. 

………………………………………… 

Wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ........................ przez 

…………………………………………………, o kapitale zakładowym ...................... zł, posiadającą  

NIP ……………………., REGON …………………………… 

reprezentowanym(ą) przez: 

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

zwanym(ą) dalej Wykonawcą. 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze złożonym zapytaniem 
ofertowym z dnia 14 maja 2020 r. do sprzedaży oleju napędowego, benzyny Pb 95 dla 
Zamawiającego. 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować niniejsze zamówienie w terminie od 01.06.2020 r. 
do 31.05.2023r. zgodnie ze złożoną ofertą. 
2. Szacunkowa ilość zapotrzebowania wynosi:  olej napędowy - 9750 litrów,  benzyna Pb 95 – 
5250 litrów. 
3. Brak odbioru deklarowanej ilości paliw, określonej w ust. 2 z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego nie rodzi skutków prawnych. 
4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wielkość przedmiotu zamówienia oraz wartość 
umowy może ulec zmianie, stosownie do faktycznych potrzeb Zamawiającego. W przypadku 
niewykorzystania ilości paliw wskazanych w formularzu ofertowym, będącym integralną 
częścią umowy, Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji z dalszych dostaw, bez 
jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. 
5. Tankowanie paliw odbywało będzie się sukcesywnie do potrzeb Zamawiającego na stacji 
paliw Wykonawcy zlokalizowanej w…………………… 

§ 3 
Warunki gwarancji: 
1. Wykonawca gwarantuje jakość paliw zgodną z obowiązującymi normami i przepisami, 
określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 09.12.2008r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dn. 16.12.2008r. nr 221, poz.1441). Parametry paliw 
nie ujęte w rozporządzeniu muszą być zgodne z PN-EN 228 i PN-EN 590. 



2. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów i świadectw jakościowych 
paliw na każde życzenie Zamawiającego. 
3. Wykonawca pokryje wszelkie szkody powstałe z powodu złej jakości oferowanych paliw 
(niezgodności z normami). 
4. Zamawiający ma prawo po uzgodnieniu z Wykonawcą zmian w ilości zakupu a Wykonawca 
zwiększy lub zmniejszy ilość zamówienia. 
5. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie powodują unieważnienia umowy. 
6. Numer rejestracyjny pojazdu, do którego będzie tankowane benzyna Pb 95:  
RJS 60LJ,  olej napędowy: RJS 7H75 oraz  RJS 3S10. Pojazdy te są w posiadaniu Samodzielnego 
Miejsko – Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle. 

§ 4 
1. Udzielony rabat jest stały i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. Cena w dniu 
zakupu paliwa zostanie każdorazowo pomniejszona o wartość udzielonego rabatu. 
2. Ogólna wartość zamówienia na dzień zawarcia umowy obliczona na podstawie ilości 
zamawianego oleju napędowego i benzyny ( §2 ust.2) oraz cen brutto po uwzględnieniu 
upustu podanego w (§4 ust. 1) wynosi …………………………..PLN brutto. 
3. Cena jaką Zamawiający zapłaci za każdy zakup paliwa wynikać będzie z ilości faktycznie 
zatankowanego paliwa oraz ceny 1 litra paliwa obowiązującej na danej stacji w dniu 
tankowania, pomniejszonej o stały na czas trwania umowy………..% rabat. Rabat i podatek VAT 
zostaną naliczone zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. 
U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 
4. Wykonawca zobowiązany jest do każdej faktury asygnatę obejmującą zestawienia  
sprzedanego w okresie rozliczeniowym paliwa z podaniem: daty, miejsca, ceny  1 litra, 
wysokości rabatu, ilości i wartości w momencie tankowania zakupionego paliwa z 
wyszczególnieniem numeru rejestracyjnego pojazdu. 
5. Cena paliwa określona przez Wykonawcę w ofercie wynosi: 

− 1 litr benzyny Pb 95 - …………………….. zł. brutto 

− 1 litr oleju napędowego - ………………………… zł. brutto 
Łączną wartość przedmiotu umowy wynosi do …………………………. zł. (słownie: 
…………………………………………………………………..  zł.) brutto. 

§ 5 
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną: 
1. Za brak możliwości zatankowania paliwa na wymienionej stacji – z wyjątkiem awarii systemu 
obsługi stacji w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy. 
2. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % 
wartości brutto przedmiotu umowy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wartość kar umownych. 

§ 6 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności. 

§ 7 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, 
a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 
2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie Sąd 
właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego. 
3. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego 
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. 
  



 
 

§ 8 
1. Strony zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych 

osobowych. Jeżeli w ramach wykonywania Umowy zajdzie konieczność przetwarzania 
danych osobowych dostarczonych przez Zamawiającego, Strony uzgodnią zasady ich 
przetwarzania na podstawie odrębnej umowy.  

2. Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych 
osobowych (RODO), Zamawiający informuje, iż Administratorem danych osobowych 
Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników, pozyskanych w związku z zawarciem 
i wykonywaniem Umowy jest: Samodzielnym Publicznym Miejsko – Gminnym Zakładem 
Opieki Zdrowotnej w  Jaśle ul. Mickiewicza 4. 

3. Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników będą przetwarzane: 
1) na podstawie mających zastosowanie wymagań prawnych nakładanych 

na Administratora (art. 6 ust. 1.c) RODO) w celu: 
a) weryfikacji niezbędnych uprawnień i kwalifikacji wymaganych przepisami 

prawa, którymi muszą wykazać się pracownicy Wykonawcy tam, gdzie jest 
to niezbędne – i będą pobierane do wglądu podczas wykonywanych prac, 

b) rejestracji i obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji - i będą 
przetwarzane przez okres 5 lat od daty wystąpienia incydentu, 

c) wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – 
i będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na 
Administratora. 

2) ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora  
(art. 6 ust. 1.f) RODO) w celu: 
a) przeprowadzania czynności audytowych i kontrolnych - i będą przetwarzane 

przez okres 5 lat od daty realizacji czynności, 
b) windykacji należności, realizacji zajęć wierzytelności (jeżeli zajdzie taka 

potrzeba) – i będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku 
kalendarzowego, w którym należność została uregulowania; 

3) ze względu na konieczność realizacji Umowy pomiędzy Wykonawcą 
a Administratorem (art. 6 ust. 1.b) RODO) w celu: 
a) zawierania i realizacji Umowy - i będą przetwarzane przez okres obowiązywania 

i realizacji Umowy oraz dochodzenia roszczeń związanych z Umową, 
b) monitorowania zabezpieczeń - i będą przetwarzane przez okres obowiązywania 

i realizacji Umowy lub okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na 
Administratora. 

4.        Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników, mogą zostać 
udostępnione upoważnionym podmiotom oraz kancelariom prawnym, firmom 
doradczym, organom egzekucyjnym i dostawcom systemów informatycznych, z którymi 
współpracuje Administrator. 

5. Wykonawca, jego przedstawiciele i pracownicy posiadają prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu. 

6. Wykonawca, jego przedstawiciele i pracownicy mają prawo do wniesienia skargi do 
właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, 
iż przetwarzanie ich dotyczących danych osobowych narusza przepisy RODO.  

7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby wszyscy jego przedstawiciele i pracownicy, 
których dane są przetwarzane przez Administratora w związku z zawarciem 



i wykonywaniem Umowy, zapoznali się z informacjami, o których mowa w niniejszym 
paragrafie. 

§ 9 
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egz. dla 
każdej ze Stron. 
 
 
 
 
 
  Wykonawca           Zamawiający 


