
 

 
 
 

       

Załącznik nr 3 do SWZ 
 
 

UMOWA nr …………….. 
 
zawarta w Krakowie, w dniu …………………………… r. pomiędzy: 

Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych 

w Krakowie, z siedzibą przy ul. Wielickiej 267, 30-663 Kraków, wpisanym do Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS 0000057996, 

posiadającym NIP nr 679-20-26-141 oraz REGON nr 351239953, zwanym w treści umowy 

KUPUJĄCYM, reprezentowanym przez: 

………………………………………………. 

 
a  

………………………………………….., zwaną dalej SPRZEDAWCĄ, reprezentowaną przez:  

…………………………………………… 

 

Zamówienie częściowo udzielane jest w ramach projektu „Centrum wsparcia opiekunów 

nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie” 

dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi 

społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit 

(dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego). 

 

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania nr ZP 17/2021  o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 1 

1. SPRZEDAWCA zobowiązuje się sprzedawać KUPUJĄCEMU: benzynę bezołowiową PB95  

i PB98, olej napędowy i gaz LPG.   

2. SPRZEDAWCA zobowiązuje się, że sprzedawane paliwa będą spełniać wymagania jakościowe 

określone w Polskich Normach oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 

2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych i w rozporządzeniu Ministra Energii  

z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG). 

3. SPRZEDAWCA zobowiązuje się także sprzedawać KUPUJĄCEMU artykuły motoryzacyjne na 

karty paliwowe powiązane z pojazdami ujętymi na liście A w załączniku do umowy. 

 

 



 

 
 
 

       

 

§ 2 

1. Cena, jaką KUPUJĄCY zapłaci SPRZEDAWCY każdorazowo za paliwa i artykuły motoryzacyjne 

wynikać będzie z ilości faktycznie zatankowanego paliwa lub zakupionych artykułów 

motoryzacyjnych oraz ceny paliwa i artykułów motoryzacyjnych obowiązującej na danej stacji 

SPRZEDAWCY w danym dniu, pomniejszonej o procent upustu wskazany w ust. 2. 

2. Strony ustalają upust do ceny jednostkowej w wysokości: 

a) benzyna bezołowiowa PB95 - … % 

b) benzyna bezołowiowa PB98 - … % 

c) olej napędowy - … % 

d) gaz LPG - … % 

e) artykuły motoryzacyjne - … % 

3. Upust określony w ust. 2 pozostaje bez zmian przez cały okres obowiązywania umowy. 

 

§ 3 

1. W terminie 7 14 dni roboczych po zawarciu umowy, SPRZEDAWCA wystawi i wyda 

KUPUJĄCEMU karty paliwowe na każdy z pojazdów KUPUJĄCEGO oraz jedną kartę na 

okaziciela. Wykaz pojazdów KUPUJĄCEGO (w podziale na listy A i B) i ich numerów 

rejestracyjnych stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

2. Każdorazowo wydanie paliwa lub artykułów motoryzacyjnych będzie rozliczane w następujących 

okresach rozliczeniowych: I okres rozliczeniowy od 1 do 15 dnia miesiąca, II okres rozliczeniowy 

od 16 do ostatniego dnia miesiąca oraz rejestrowane będzie przez SPRZEDAWCĘ na karcie 

paliwowej przypisanej do danego pojazdu, zaś zapłata za nie następować będzie po zakończeniu 

miesiąca kalendarzowego danego okresu rozliczeniowego, w którym dokonano sprzedaży.  

3. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego okresu rozliczeniowego, SPRZEDAWCA 

wystawiać będzie na rzecz KUPUJĄCEGO dwie faktury VAT, obejmujące paliwo i artykuły 

motoryzacyjne sprzedane  

w zakończonym miesiącu okresie rozliczeniowym na określone karty paliwowe. W załączniku do 

umowy wskazano,  

z którymi pojazdami KUPUJĄCEGO powiązana będzie sprzedaż wykazana na każdej z dwóch 

faktur (lista A i lista B pojazdów). 

4. Do faktury SPRZEDAWCA dołączy dokument, z którego wynikać będzie jakie towary i w jakiej 

dacie zakupiono na każdą kartę. 

5. Zapłata następować będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania wystawienia przez 

KUPUJĄCEGO prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

6. Zapłata następować będzie przelewem na rachunek bankowy SPRZEDAWCY wskazany na 

fakturze. 

7. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego KUPUJĄCEGO. 



 

 
 
 

       

8. Przelew wierzytelności SPRZEDAWCY wynikającej z umowy wymaga zgody KUPUJĄCEGO 

wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

8.9. Jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty w terminie, Wykonawca naliczy odsetki ustawowe za 

każdy dzień opóźnienia oraz wezwie Zamawiającego do niezwłocznego uregulowania należności. 

Niezależnie od powyższego,  w sytuacji określonej w zdaniu poprzednim, Wykonawca ma prawo 

zablokować wszystkie Karty Flotowe Zamawiającego,  aż do momentu zapłaty zaległości. Do 

czasu uregulowania należności Karty Flotowe będą umieszczone na liście kart zablokowanych i 

skuteczne posługiwanie się nimi nie będzie możliwe. Odblokowanie Kart Flotowych nastąpi w 

ciągu 24 godzin od dnia otrzymania przez Wykonawcę potwierdzenia dokonania zapłaty zaległych 

należności. 

 

§ 4 

1. W przypadku rozwiązania umowy przez KUPUJĄCEGO bez zachowania okresu wypowiedzenia  

z przyczyn określonych w § 6 ust. 6, KUPUJĄCY będzie miał prawo żądać od SPRZEDAWCY kary 

umownej w wysokości 3.000 zł.  

2. KUPUJĄCY ma prawo potrącić naliczoną karę umowną z wierzytelnością SPRZEDAWCY z tytułu 

zapłaty ceny za sprzedane przez niego paliwo lub artykuły motoryzacyjne, bez uprzedniego 

wezwania do zapłaty kary. W takim przypadku przyjmuje się, że wierzytelność o zapłatę kary stała 

się wykonalna z chwilą dokonania potrącenia. 

3. KUPUJĄCY może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kara umowna nie 

pokryje całości szkody. 

 

§ 5 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 6 

1. Umowa zawarta jest na czas oznaczony, na okres dwóch lat od dnia zawarcia, tj. do dnia 

………………...  

2. Umowa wygaśnie przed upływem okresu wskazanego w ust. 1, jeżeli KUPUJĄCY zakupi paliwo  

i artykuły motoryzacyjne, których łączna cena brutto równa będzie 120.000 zł. 

3. KUPUJĄCY będzie kupował paliwo i artykuły motoryzacyjne w okresie obowiązywania umowy 

według jego rzeczywistych potrzeb. Jednakże KUPUJĄCY zobowiązuje się zakupić paliwo  

i artykuły motoryzacyjnej o łącznej wartości brutto co najmniej 50%  kwoty wskazanej w ust. 2. 

4. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy, w każdym czasie za zgodą 

obu stron, albo z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

5. Okres wypowiedzenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, liczony jest od pierwszego dnia 

miesiąca kalendarzowego następującego po dacie doręczenie wypowiedzenia stronie przeciwnej. 

6. W razie powtarzających się przypadków (co najmniej trzy razy) naruszenia niniejszej umowy przez 

SPRZEDAWCĘ albo w razie chociażby jednorazowego ciężkiego naruszenia przez 



 

 
 
 

       

SPRZEDAWCĘ postanowień umowy, a zwłaszcza sprzedaży paliwa złej jakości, KUPUJĄCY – po 

pozytywnym rozstrzygnięciu procedur reklamacyjnych występujących u Wykonawcy – ma prawo 

rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie w takiej sytuacji 

będzie traktowane jako wypowiedzenie z ważnych powodów. 

a) Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego 

paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym 

zawiadomieniu przez Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi 

postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji 

Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji.  

W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, 

w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw, Wykonawca 

rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W 

przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę do 

wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami. Zakończenie 

postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze 

sądowej. 

a)b) Za przyczyny za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca nie uważa się zdarzeń 

losowych (np. brak prądu), modernizacji stacji, wyłączenia stacji, dostaw paliwa na 

stację, awarii systemu obsługi. W przypadku wystąpienia w.w. zdarzeń, Zamawiający 

zobowiązuje się tankować na kolejnej stacji znajdującej się najbliżej siedziby 

Zamawiającego. Wykonawca z tego tytułu nie będzie ponosił kar finansowych. 

7. Zmiana umowy w zakresie okresu wskazanego w ust. 1 może nastąpić w przypadku zmian  

w ramach projektu, o którym mowa w preambule do umowy.  

6.8. Wykonawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający 

zalega z zapłatą wynagrodzenia za okres dłuższy niż jeden miesiąc. 

 

§ 7 

1. Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony KUPUJĄCEGO jest ………………………..  

(tel. ……………………). 

2. Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony SPRZEDAJĄCEGO jest ………………………….. (tel. 

…………………..). 

 

§ 8 

1. Strony, jako administratorzy danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO, powierzają sobie 

wzajemnie przetwarzanie danych osobowych i zobowiązują się je przetwarzać zgodnie  

z zakresem i celem, a także w sposób określony poniżej. 

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje imiona i nazwiska oraz numery telefonów 

osób wskazanych w §7.  

3. Powierzenie danych osobowych następuje w celu wykonania niniejszej umowy.  



 

 
 
 

       

4. Dane osobowe Strony przekazują sobie nieodpłatnie. 

5. Strona nie jest uprawniona do przekazywania powierzonych danych osobowych osobom trzecim, 

z wyłączeniem osób współpracujących lub pracujących dla Strony. Powierzone Stronie dane 

osobowe mogą przetwarzać wyłącznie osoby, które uprzednio uzyskały od Strony stosowne 

upoważnienie. 

6. Strona nie jest upoważniona do dalszego powierzania przetwarzania danych osobowych. 

7. Strony zobowiązują się do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania powierzonych danych 

osobowych, zgodnie z art. 30 ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 RODO. 

8. Strona zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się 

do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi 

zachowania tajemnicy, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. b) RODO.  

9. Strony oświadczają, że podjęła środki zabezpieczające na mocy art. 32 RODO, zgodnie z art. 28 

ust. 3 lit. c) RODO, wdrożył w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa 

powierzonych danych, adekwatne środki techniczne i organizacyjne. 

10. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Strony w miarę możliwości pomagają sobie 

wzajemnie, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, a której dane zostały powierzone do 

przetwarzania na mocy niniejszej umowy, w zakresie wykonywania jej praw określonych  

w rozdziale III RODO, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. e) RODO; Strony pomagają sobie także 

wzajemnie wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32—36 RODO, uwzględniając 

dostępne mu informacje oraz charakter przetwarzania. 

11. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek sytuacji stanowiącej naruszenie bezpieczeństwa danych 

osobowych powierzonych do przetwarzania, Strona zobowiązuje się niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 36 godzin: 

1) poinformować o tym drugą Stronę, podając wszelkie informacje dotyczące takiego naruszenia; 

2) ustalić przyczynę i miejsce naruszenia; 

3) podjąć wszelkie czynności mające na celu usunięcie naruszenia i zabezpieczenie danych 

osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami; 

4) zebrać dostępne dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności naruszenia  

i przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości i w tym celu współpracować z drugą 

Stroną na każdym etapie wyjaśniania sprawy. 

12. Strona ma prawo do sprawdzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie przetwarzania 

powierzonych danych osobowych przez drugą Stronę, w formie audytu przeprowadzonego przez 

upoważnionego audytora działającego na zlecenie Strony. Koszty takiego audytu ponosi Strona. 

Druga Strona udostępnia wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków 

określonych w niniejszym paragrafie oraz umożliwia audytorowi przeprowadzenie audytu. 

13. Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszej umowy w zakresie objętym niniejszym 

paragrafem będą ze sobą ściśle współpracować za pośrednictwem wyznaczonych 

przedstawicieli, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących 



 

 
 
 

       

mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy, a także o wszelkich kontrolach i korespondencji  

z Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mających związek lub mogących mieć wpływ na 

przetwarzanie danych osobowych powierzonych do przetwarzania na mocy niniejszej umowy. 

Odpowiedzi na wystąpienia każdej ze Stron nie mogą przekraczać 48 godzin w ciągu dni 

roboczych. 

14. KUPUJĄCY upoważnia do kontaktów w przedmiocie umowy w zakresie przetwarzania danych 

osobowych Inspektora Ochrony Danych Osobowych: adres pocztowy – ul. Wielicka 267, 30-663 

Kraków, e-mail: iod@mco-krakow.pl 

15. W przypadku zmiany danych kontaktowych, o których mowa powyżej, Strona, u której zmiana 

nastąpiła, jest obowiązana do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o tym fakcie oraz 

wskazania nowych danych kontaktowych. Zmiany takiej nie uważa się za konieczną do 

sporządzenia aneksu do umowy. 

16. W przypadku wystąpienia okoliczności mogących mieć wpływ na odpowiedzialność którejkolwiek 

Strony za przetwarzanie danych osobowych, Strona zobowiązuje się niezwłocznie podjąć 

działanie w celu usunięcia tych okoliczności oraz natychmiast zawiadomić drugą Stronę. 

17. W sytuacjach nadzwyczajnych, nieprzewidzianych w umowie, Strona zobowiązuje się do 

przetwarzania danych osobowych mając na uwadze ochronę powierzonych danych oraz interes 

drugiej Strony. 

18. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek uchybień w przetwarzaniu danych osobowych 

powierzonych na mocy niniejszej umowy Strona zobowiązuje się do ich usunięcia  

w wyznaczonym przez drugą Stronę terminie i na własny koszt. 

19. Jeżeli Strona naruszy przepisy RODO i niniejszej umowy w zakresie celów  

i sposobów przetwarzania, uznaje się ją za administratora w odniesieniu do tego przetwarzania. 

20. Strona ma prawo odstąpić od umowy, gdy druga Strona: 

1) wykorzystała dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 

2) powierzyła dane osobowe lub przetwarzanie danych osobowych osobie trzeciej; 

3) nie zaprzestała niewłaściwego przetwarzania danych osobowych; 

4) zawiadomiła o swojej niezdolności do wypełnienia postanowień niniejszego paragrafu. 

21. Strona ma prawo odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia, w którym dowiedziała się  

o okolicznościach wymienionych w ust. 20. 

22. Wygaśnięcie umowy, niezależnie od przyczyny, powoduje dla Strony obowiązek niezwłocznego, 

ale nie później niż w terminie do 7 dni od dnia wygaśnięcia umowy, usunięcia wszystkich danych 

osobowych, których przetwarzanie zostało jej powierzone, z wszystkich form zapisu tych danych  

i wszystkich istniejących kopii tych danych, oraz obowiązek podjęcia stosownych działań w celu 

wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie 

niniejszej umowy.  

23. Strona zobowiązuje się wykonać postanowienia niniejszego paragrafu z należytą starannością. 

 

§ 9 



 

 
 
 

       

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 10 

Wszystkie sprawy sporne wynikłe w związku z niniejszą umową Strony będzie rozstrzygać sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby KUPUJĄCEGO. 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze Stron.  

 
 
 
 

KUPUJĄCY  SPRZEDAWCA      
 


