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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego  

AG. AG.272.1.449.2021 
 

Umowa Nr ……..(wzór) 
 

zawarta w dniu ………… 
 
pomiędzy: 
 
Powiatem Łęczyńskim- Starostwem Powiatowym w Łęcznej z siedzibą przy al. Jana Pawła II 
95A, 21-010 Łęczna 
NIP: 505-00-17-732 REGON:431019425 
reprezentowanym przez: 
1) …………………………………….. 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu, ……………………..  
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
 
a  
 
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  
spółką pod firmą „...” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. .........., 
................... (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS ..., NIP ...................., REGON ..........................,  
zwaną dalej „Dostawcą”,  
reprezentowaną przez ........../reprezentowaną przez ... działającą/-ego na podstawie 
pełnomocnictwa, 
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  
Panią/Panem ..., zamieszkałą/-ym pod adresem ..., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą 
pod firmą „...” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. .................... 
(wpisać adres), – Informacją z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej,  
NIP ..............., REGON .............,  
zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”,  
reprezentowaną/-ym przez .............. działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa,  
 
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści 
 
 

§ 1  
1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w 

wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w 
drodze zapytania ofertowego na podstawie Uchwały nr 115/730/2021 Zarządu Powiatu w 
Łęcznej z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy 
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udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000,00 zł netto, w 
oparciu o art. 2 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. Dz. u. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz w związku z art. 44 ust. 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 305). 

2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z założeniami wykonania przedmiotu umowy i nie 
zgłasza do nich uwag oraz zobowiązuje się do wykonania umowy zgodnie z tymi 
założeniami.  

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji 
dostaw podobnego rodzaju, wielkości i wartości do projektu stanowiącego przedmiot 
umowy. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy z dołożeniem najwyższej 
staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności Wykonawcy, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami, treścią umowy oraz uzgodnieniami dokonanymi 
w trakcie realizacji umowy.  

 
§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywny zakup paliw płynnych: etylina Pb-95 i olej 
napędowy (ON) oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych do samochodów 
służbowych będących w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Łęcznej zgodnie ze 
specyfikacją zapytania ofertowego, w szczególności opisem i parametrami 
wskazanymi w zapytaniu ofertowym w szacunkowej ilości 3 000 litrów etyliny Pb-95 
oraz 3 000 litrów oleju napędowego ON oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych w 
ilości:  

 Płyn do spryskiwaczy letni 5 l 10 szt.,  

 Płyn do spryskiwaczy zimowy 5 l  10 szt., 

 Olej silnikowy OW20 1l 3 szt.,  

 Żarówka H11 2V 100W 10 szt.,  

 Żarówka H7 2V 155W 10 szt.,  

 Żarówka W5W 10 szt.,  

 Plak 500 ml Pianka do szyb     5 szt., 

 Zapach      10 szt., 

 Wkład do zapachu 10 szt.,  

 Chusteczki do kokpitu 25 szt. 6 szt.,  

 Bezpieczniki płaskie     5 szt. 

 Płyn petrygo 5 l 4 szt. 
2. Dostawa paliwa płynnego etyliny Pb-95 i oleju napędowego  odbywać się będzie przez 

zatankowanie pojazdu Zamawiającego oraz zakup bezpośredni materiałów i płynów 
eksploatacyjnych na stacji paliw Wykonawcy ………………………………………… 

3. Wykonawca gwarantuje właściwą jakość dostarczanego paliwa tj. zgodnie 
z wymogami jakościowymi obowiązującymi wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 09.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. 

4. Zamawiającym zastrzega sobie, że ilości podane w umowie mogą ulec zmniejszeniu. 
Wykonawca nie będzie z tego tytułu rościł praw do odszkodowania. 
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§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się stosować w trakcie obowiązywania umowy cenę równą cenie 

brutto za 1 litr paliwa obowiązująca na stacji benzynowej w dniu tankowania 
pomniejszoną o udzielony w ofercie rabat w wysokości …… zł/1 litr paliwa. Rabat 
udzielany będzie od łącznej wartości brutto za nabyte paliwo i naliczany będzie na fakturze 
wystawionej za dany okres rozliczeniowy. 

2. Informację o cenie 1 litra paliwa na stacji benzynowej w dniu tankowania Wykonawca 
zobowiązuje się zamieszczać na fakturze. 

3. W ciągu miesiąca towar wydawany będzie na podstawie dokumentu WZ, na podstawie 
których będzie wystawiana faktura zbiorcza. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia dla Zamawiającego faktury zbiorczej 
obejmującej miesięczne okresy rozliczeniowe tankowania paliwa oraz zakupu materiałów i 
płynów eksploatacyjnych(od 1-go do ostatniego dnia miesiąca). Za datę sprzedaży uznaje 
się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 

5. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. 

6. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
7. Wykonawca będzie wystawiał faktury w następujący sposób: 

Nabywca:  
Powiat Łęczyński  
NIP 505-001-77-32,  

     ul. Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna  
     Odbiorca: 
     Starostwo Powiatowe w Łęcznej  

NIP 505-001-77-32,  
     ul. Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna  
 

§ 4  
1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w okresie od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 

 
§ 5 

1. Zamawiający do dnia 03.01.2021 r. przekaże Wykonawcy wykaz pojazdów 
z podaniem marki i modelu samochodu oraz numeru rejestracyjnego (załącznik nr 1 
do umowy). Zamawiający zobowiązuje się na bieżąco aktualizować wykaz pojazdów 
i przekazywać go Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo weryfikować pojazdy oraz numery 
rejestracyjne i odpowiednio je odnotowywać. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz stacji paliw należących do Wykonawcy, 
znajdujących się na terenie powiatu łęczyńskiego (załącznik nr 2 do umowy). 

 
§ 6 

1. W przypadku stwierdzenia braków lub wad w dostarczanym towarze, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do dokonania przez Wykonawcę uzupełnienia lub wymiany towaru 
na wolny od wad. 
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2. Wykonawca okaże świadectwo jakości lub równoważny dokumenty przedstawiający 
parametry dostarczanego paliwa. 

3. W przypadku dostarczenia paliwa bez dokumentu, o którym mowa w ust. 2 lub towaru 
niezgodnego z obowiązującą normą lub złożoną ofertą, Zamawiającemu przysługiwać 
będzie prawo odmowy przyjęcia towaru. Ewentualne szkody powstałe z tego tytułu 
pokryje Wykonawca zamówienia. 

4. W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczanego paliwa Zamawiający powiadomi 
o powyższym fakcie Wykonawcę i w obecności jego przedstawiciela pobrane zostaną 
próbki zakwestionowanej dostawy paliwa, w celu poddania ich badaniom w niezależnym 
laboratorium badawczym. Wszystkie koszty związane z pobraniem próbki 
i przeprowadzeniem badań poryje Wykonawca. 

5. W przypadku potwierdzenia przez laboratorium badawcze zastrzeżeń Zamawiającego co 
do jakości paliwa, Wykonawca dostarczy paliwo o właściwych parametrach technicznych 
w ilości, która została zakwestionowana. Dodatkowo Wykonawca obciążony zostanie 
kosztami badania próbek, kosztami usuwania awarii urządzeń lub kosztami ich wymiany, 
jeżeli zastosowane paliwo, niespełniające wymogi jakościowe, spowoduje ich 
uszkodzenie lub zniszczenie. 

6. Podstawą do obciążenia Wykonawcy kosztami napraw będzie protokół oględzin 
(napraw). 

 
§ 7 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w sprawie zamówienia 
w stosunku do treści wybranej oferty, dotyczących przedmiotu zamówienia, sposobu 
realizacji zamówienia oraz terminu realizacji umowy i terminu płatności, w szczególności 
w przypadku:  
1) zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania 

zmian w umowie,  
2) w wyniku konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz;  
3) w zakresie obowiązującej stawki podatku VAT, w przypadku zmian powszechnie 

obowiązującego prawa w tym zakresie,  
4) w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy 

administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak 
również organów i podmiotów, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek 
decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej 
umowy,  

5) zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze 
stron, których strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, i które zakłócają lub 
uniemożliwiają realizację Umowy, takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, 
rewolucje, pożary, powodzie, działania terrorystyczne, pandemie, epidemie, okresy 
kwarantanny, stany klęski żywiołowej, zakłócenia spowodowane wprowadzeniem 
zabezpieczeń antyterrorystycznych,  

6) istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych wykonawcy, 
producenta, dystrybutora lub gwaranta uzasadniających ryzyko, że jego produkty, 
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świadczenia itp. mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą miały odpowiedniej 
jakości albo wsparcia w przyszłości,  

7) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność 
zmiany sposobu wykonania umowy,  

8) konieczności zmiany terminu wykonania lub odbioru dostawy / usługi spowodowanej 
podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią 
kontroli jakości i sposobu prowadzenia dostawy.  

 
§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15% wartości przedmiotu umowy 
brutto. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym  w przypadku, jeśli szkoda 
przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia 
wynoszącego 1 miesiąc. 

4. W przypadku dwukrotnego stwierdzenia naruszenia norm jakościowych 
dostarczanych paliw Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy bez 
zachowania okresu wypowiedzenia  i naliczenia kary umownej 10% wartości 
przedmiotu umowy brutto. 

 
§ 9 

Klauzula informacyjna RODO 
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w 
rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym 
te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.  

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 
przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się:  
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
które chronią prawa osób, których dane dotyczą,  

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,  

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,  
4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 

które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,  
5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 
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przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w 
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.  

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii 
lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.  

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się 
z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 
zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 
naruszenia.  

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 
środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej 
wykonania audytorowi.  

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni.  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone 
na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.  

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych 
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów 
upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego 
oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy 
w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).  

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane 
w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych 
informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.  
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17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający 
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 lub konkursu.  

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie 
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.  

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 
osobowych. 

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

przy czym .postanowienia par. 7 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 
2. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksy 

pod rygorem nieważności. 
3. Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji 

wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na 
osoby trzecie. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  

5. W sprawach spornych właściwym będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla 
Zamawiającego. 

6. Osobami wyznaczonymi do koordynacji wykonania niniejszej umowy są:  
1)ze strony Zamawiającego – ....................., tel. ................. e-mail. ......... 
2)ze strony Wykonawcy – ...................................., tel. ......... e-mail. ....... 

7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy, 2 dla 
Zamawiającego. 

 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA 

 
 
 
 
*)niepotrzebne skreślić  
 
 

Załączniki: 
Zał. Nr 1 – Wykaz pojazdów 
Zał. Nr 2 – Wykaz stacji paliw 


