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wDA272.2.2020 Poznai, dnia 24.09.2020 r.

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego na zakup pilliw dla pojazdow sluzbowych bgdqcych
posiadaniu Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w poznaniu.

Pytania i odpowiedzi

w dniu 23 wrzesnia 2020 r. do Zamawiajqcego wplynqty pytania dotyczqce przetargu
nieograniczonego WDA 272.2.2020, na ktore zgodnie z art.-38' ustawy dzp uAziielamy nastgpujqcych
odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Czy istnieje mozliwoSc odstqpienia od wymogu przedstawiania na kazde zqdanie Swiadectw
jakosci oferowanych paliw ($ 7), gdyz dokumenty dotyczq dostarczonej pewhej partii paliwa i

sq ogolnodostqpne na kazdej stacji a wiqc r6wn ie 2 i dla zamawiaiqcego?'

Odpowiedz

Zamawiajqcv odpowiadajqc na pytanie dokonu.ye zmian w zalqczniku nr 8 do SIWZ - wzoru
umowy poprzez wykreSlenie $ 7. (Zmiana Wz:oru urnowy w zalqczniku, z dopiskiem wz6r
umowy po zmianach)

Pytanie nr 2

Czy Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwoSc usunigr:ia z zapisow $ 8 zdania: ,,W tym Wykonawca
sprawdzi tozsamoSc osoby poslugujqcej sig l<artq w celu potwierdzenia umocowania do
posiugiwania sig niniejszqkartq..."? Wykonawc;a nie weryfikuje tozsamosci osoby, a jedynie
numer rejestracyjny pojazdu - czy zgadza sig z numerem na karcie paliwowej.

Odpowiedz

z za ania: ,,W tym Wykonawca
KartE ierdzenia umocowania do

];T? T#i5ilww Parasraru

Pytanie nr 3

ania do zapisow Umowy ponizszego zapisu
z:"atqczenie do u mowy a ktua I n ie obowiqzujqcej

ienia, w imieniu Wykonawcy jako Administratora
danych w rozumieniu obowiqzujqcych przepis;ow prawa o ochronie danycn osobowych,
niezwlocznie, jednakze nie pozniej niz w terrninie 30 (trzydzieSci) dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy z Wykonawcq, obowiqzku informacyjnego wobec osob fizycznych
zatrudnionych przez Zamawiajqcych lub wspolgrracujqcyctr z Zamawiajqcymi przy zawarcru
lub realizacji niniejszej umowy, w tym takze czlonkow organow zamawiailqcych, prokurentow
lub pelnomocnikow reprezentujqcych Zamawiajeicych - bez wzglqou na [oostawq prawnq tej
wspolpracy - ktorych dane osobowe udostqpnione zostaly Wyktnawcy przez Zamawiajqcych
w zwiqzku z zawarciem lub realizacjq niniejszej umowy, Obowiqzek, o-kiorym mowa w zdaniu
poprzedzajqcym powinien zostac spelniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli
informacyjnej stanowiqcej Zalqcznik nr rlo niniejszej umowy, przy jednoczesnym
zachowaniu zasadV rozliczalnoSci.,,



Odpowiedz

Zamawiaiqcv dodaje do zapisow Umowy proponowane zapisy dotyczqce ochrony danych
osobowych oraz zalqczenie do umowy aktualnie obowiqzujqcej- klauzuli infoimacyjnej
Wykonawcy. (Zmiana Wzoru umowy w zalqczniku, z dopiskiem wz'Orimowy po zmianach) 

-

Pytanie nr 3

Czy Zamawi{qcy dopuszcza mozliwoS6 zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy
dotyczqcego warylkQv wydania i uzywania kart paliwowych w zakiesie niesprzecznym z
postanowieniami SIWZ, w formie zalqcznika stanowiqcego integralnq czqS6 umowy?

Odpowied2

Zli wcy dotyczqcegota z postanowieniami

S u umowv.



Klauzula infornracyjna
d la czlon k6w organ6w, prolk u rent6w I u b pelnomocn i k6w reprezentujqcych

Ofere ntaMyko n awcq/Zlecen iobi orcA/Ko ntra henta/DostawcA.
oraz pracownik6w, ktorzy sq osobami kontaktowymi lub os6b wsp6lpracujqcych z

Ofere ntemM/ykon awcq/Zlece n i o b iorcq/Kontra he ntem/Dostawcq.
przy zawarciu i realizacji um6w na rzecz pKN ORLEN S.A.

(Spetnienie obowiqzku informacyineso z art 14 "n , ,Ti,,!rlf"";;rrz"r::t*rqdzenh o ochronie danych osobowych z dnia 27

'l Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibq w Plocku, ul. Chemikow 7, (dalej: pKN ORLEN S.A.)
informuje, 2e jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowe numery telefonow do
administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

2. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w PKtrl ORLEN S.A. stu2y nastgpujqcy adres email:
daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych mo2na skontaktowac sig tak2e pisemnie na adres
siedziby PKN ORLEN S.A., wskazany w pkt'1 , z dopiskiem,,lnspektor Ochrony Danych". Dane dot. Inspektora
ochrony Danych dostgpne sq rownie2 na stronie www.orlelp[ w zakladce ,,Kontakty".

3. Pani/Pana dane osobowe, kt6re zostaly przekazane do pKN oRLl-N s.A. przez
- podmiotwspotpracujqcyz PKN ORLEN S.A. lub zamierzttjqcy wspolpracowacz PKN ORLEN (zto2yldo pKN
ORLEN S.A. ofertq wspolpracy) stanowiq, w zale2norici od rodzaju wspotpracy, dane niezbgdne do
reprezentacji osoby prawnej, dane kontaktowe, dane zawerrte w posiadanych przez Paniq/pana dokumentach
potwierdzajqcych uprawnienia lub doSwiiadczenre.

4. PanilPana dane osobowe mogq byc przetwarzane przez PKN ORLEN S.A., w zalezno6ci od rodzaju
wsp6lpracy, w nastgpujqcych celach :

a) wykonania obowiqzkow wynikajqcych z umo\^/y z PKN ORLEN S.A., kt6rej stronq jest/bqdzie
podmiot wskazany w pkt 3, w szczeg6lno6ci w celu weryfikacji o6wiadczen zlo2onych przez
podmiot wskazany w pkt 3, w tym potwierdzenia posiadanych uprawnien do reprezentacji,
kwalifikacji osob wskazanych do realizacji urnowy, kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany
korespondencji, wydania petnomocnictw do reprezentowania PKN ORLEN S.A., kontroli
nale2ytego wykonania urnowy, rozliczenia umowy, zachowania zasad poufnoSci otaz

6.

bezpieczehstwa i higieny pracy,
b) obstugi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeh, w tym roszczeh pomiqdzy pKN

ORLEN S.A. a Paniq/Panem lub pomiqdzy PKN ORLEN S.A. a podmiotem wskazanym w pkt 3,
c) wypelnienia obowiqzkow prawnych ciq2qcych na PKN ORLI=N S.A., w tym w szczeg6lnoSci obowiqzkow

instytucji obowiqzanej, wynikajqcych z ustawy o przeciwdzialaniu praniu pienigdzy oraz finansowaniu
terroryzmu, prawa budowlanego lub innych przepis6w wynikajqcych ze specyfiki realizowanel umowy,
rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie naduzyc na rynku,

Podstawq prawnq przelwarzania przez PKN ORLEN S.A. Pani/Pana danych osobowych, w zale2noSci od
rodzaju wspolpracy, w celach wskazanych w ust. 4 powy2ej jest:
a) prawnie uzasadniony interes PKN ORLEN S.A. (zgodnie z ar1..6 ust. '1 lit f RODO) potegalqcy na

umo2liwieniu prawidlowego i efektywnego wykon,lwania umowy pomigdzy pKN ORLEN S.A.
a podmiotem wskazanym w pkt 3

b) wypelnianie obowiqzk6w prawnych (zgodnie zarL.6 ust. 1 lit. c RODO) ciq2qcych na pKN ORLEN SA.
na podstawie przepisow prawa wynikajqcych, w z:alezno6ci od rodzaju wspotpracy, z ustawy o
przeciwdzialaniu praniu pienigdzy oraz finansovraniu terroryzmu, rozporzqdzenia parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) w sprawie naduzyc na rynku, prawa budowlanego, w tym w zwiqzku
z pelnieniem funkcji inwestora zobowiqzanego, do zonganizowania procesu budowy, z uwzglgdnieniem
zawartych w przepisach prawa zasad bezpieczehstwa i ochrony zdrowia lub innych przepisow
wyn ikajqcych ze specyfiki real izowanej umowy;

Pani/Pana dane osobowe mogq byc ujawniane przez PKl.,l ORLEN S.A. podmiotom z nim wspoipracujqcym
(odbiorcom)' w szczegolnoSci podmiotom Swiadczqcym uslugi informatyczne, dorgczania korespondencji i

przesylek, uslugi ochrony osob i mienia, uslugi zapewnienia bezpieczehstwa i higieny pracy, doradcze,
prawne, archiwizacji.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sq przez okres niezbgdny do realizacji prawnie uzasadnionych
interesow PKN oRLEN S.A. oraz wykonania obowielzkow wynikaj qcych z przepis6w prawa. okres

" NiewlaSciwe skreSli6
"* Nale2y wpisac nazwQ oferenta/vvykonawcy/zleceniobiorcy/Kontrahenta/ Dostatwcy
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Wersja z dnia 14 lipca 2020



Zal1cznikNr B do siwz

ll/zdr Umowv t?o zminnuch

Na dostawg i sprzedai bezgot6wkow4 paliw pt/nnygh dla Srodk6w transportu Wojew6dzkiego
Inspektoratu Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w poznaniu
zawarta w dniu ,,........ r.
pomigdzy:

wojew6dzkim Inspektoratem ochrony Roslin i Nasiennictwa w poznaniu,
ul. Grunwaldzka 2508, 60-166 Poznaf

zwanym dal ej Zam awiaj 4cy m reprezentow any m pr zez :

l. Adarna Blochowiaka - Wojew6dzkiego Inspektora

a

2

zwanyrn dalej WykonawcA reprezentow anym przez:

$ 1.

Podstaw4 zawarciaumowy jest zam6wienie publiczne u, trybie przetargtnieograniczonego
przeprowadzone na podstawie ustawy zdnia2g stycznia 2004 roku Prawo zaiowiehpublicznych
(tekst jednolity: Dz.lJ 22019 poz. 1843).

s 2.

l' Przedrniotem umowy jest dostawai zaktp paliw plynnych dla $rodk6w transpoftu Wojew6dzkiego
Inspektoratr-r ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Poz naniu zgoclnie z opisem przedrniotu zam6wienia
zawartyn w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienta.
2' Zakup paliw plynnych bgdzie realizowany w ilo6ciachL odpowiadaj4cych potrzeb om Zatnglwiaj4cego
w stacjach paliwowych nalel4cycl-t do Wykonawcy.

s 3.

l ' Zamawiaj4cy zastrzega mozliwo56 zwigkszenia lub zurniejszenia ilodci zakupionego paliwaw stosunku do oszacowanej ilosci w opisie przedmiotu zam6wienia slwz,

$ 4.

cena za 1 litr paliwa w trakcie obowi4zywania umowy moze ulec zmianie. Zmienjonacena jest r6wnajednostkowej cenie paliw ptynnych na stacji paliw Wykonawcy, jaka obowi4zuje w clniu zakupu.



2

3.

1.

$ s.

Zatnawial4cv o6wiadcza, ze nie jest podatnikiem VAT. Posiada Numer Identyfikacji
Podatkowej 779-2r-72-446 i jest uprawniony do otrz:ymywania faktur vAT.
Wykonawca oSwiadcza, Ze jest czynnym podatnikiem podatku od towar6w ushrg (VAT)
i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej - NIp:
Zaptrata naleznoSci ztynilu zakupu paliw ptynnych bq:dzie dokonyrvana w oparciu o iloSi
i ceng podan4 na wydruku transakcji.

4. Faktury bgd4 wystawiane przez wykonawca dwaraz.y w miesi4cu i przesylane
Zamawiaj4cemu wraz z wydrukiem zestawienia dokonanych transakcji w danym okresie
rozliczeniowym. Ustala sig nastgpuj4ce okresy rozlic;zeniowe : od 01- 15 dnia miesi4oa
kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesi4ca trialendarzowego.

5. Zamawiaj4cy zobowiyzany jest do zaplary za zakupiony towar na podstawie prawidlowo
wystawionej faktury vAT. Termin platnosci faktury zzbiorczej - 2l dni od dnia
wystawienia faktury.

6. PlatnoSi nast4pi przelewem bankowym.

$6.

1 . zakup paliw ptynnych bgdzie sig odb5.,wai w oparciu o sprzedaz bezgot6wko wq przy
uZyciu kafi rnagnetycznych lub mikroprocesorowych, wydanych przJz
Wykonawcg,

2' Wykonawca prowadzi rejestracjg ilo6ci i rodzajupaliwa podczas pobierania paliwa na
stacji paf iw. Wykonawca jest zobowi 4zany do kaldorazowego wrgczenia kierowcy 6rodka
transportu dowodu wydania paliwa zawierai4cego dane dotycz4ce: miejsca i daty,
ilo6ci i rodzaju dostarczanego paliwa oraz numeru rejr:straclijnego pojazdu tankuj4cego
paliwo.

3. I1o56 kart magnetycznych Iub r-nikroprocesorowych jest uzalezniona od ilo6ci
Srodk6w transportu znajduj4cych sig w ewidencji Wojew6cJzkiego Inspektoratu Ochrony
RoSlin i Nasiennictwa w poznaniu.

I /,

Umowa zosralazawartana okres od L01 .2021 r. do 31, 12.2023 r., tj. okres 36 miesigcy.

$8.

1' Na wydanej przez wykonawca karcie magnerycznej magnetycz'ych lub
m ikroprocesorowych zostanie um ieszczony n umer rej estracyj n y p oj azdu.
W razie zaistnienia uzasadnionych w4tpliwoSci, Wykonu*"u ru obowi4zek dokonai
weryfi kacj i uprawn ieri u2ytkownik a kafty magneryl czrej I ub m ikroprocesorowej
do poslugiwania sig dan4 kart4.
Regulamin Wykonawcy dotycz4cy warunk6w wydania i uzytkowani kart magnetycznych
lub mikroprocesorowych stanowic mole zal4cznik do niniejszej umowy.

2. Zamawiaj4cy zobowi4zuje sig do przedlolenia i stalej aktualizacji listy samochod6w
upowaznionych do zakupu paliwa w jego imieniu.

$e.

1 ' Strony dopuszczaj4 moZliwori6 rozwi4zaniaumowy przed up.tywem terminu, za zgod4 obu
stron, z miesigcznym okresem wypowiedzenia.

rM-



2. Zamawiaj4cy moze wypowiedzied umowg w terminie 7 dni w przypadku powtarzaj4cych
sig przypadk6w sprzedazy paliw niezgodnych z wyrnogami j akosciowym i.

3. Niedokonanie zaplaty w terminie skutkuje naliczaniem przez WykonawcE odsetek
ustawowych od zaleglej kwoty za kaldy dzieh opohrienia oraz wezwaniem Zamawiaj4cego
do niezwlocznego uregulowania nalezno6ci. Ponadto, Wykonawca po bezskutelznyin
up\wie dodatkowego terminu do zaplaty okrr:Slonego w wezwaniu do zaplaty, tno1e
dokona6 zablokowania wszystkich kart paliwowych wydanych Zamawiaj4cemu,
Do chwili uregulowania zaleglej nalezno6ci zablokowane karry puii*o*. znajd,owa( sig
bEd+ na liScie kart zablokowanych i dokonywanie transakcji bezgot6wko*y"h przy ich
u2yciu nie bgdzie mozliwe.

$ 10

Zamawiaj4cy zobowiqzani s4 do wypelnienia, w imieniu Wykonawcy jako Administratora dalych w
rozumieniu obowi4zuj4cych przepis6w prawa o ochronie danych osobowych, niezwlocznie, jednak2e
nie p6zniej niz w terminie 30 (trzydzie{ci) dni od dnia zawarcra niniejszej umowy z Wykonawc4,
obowi4zku informacyjnego wobec os6b fizycznych zatrutlnionych przez Zamawiaj4cych lub
wsp6lpracuj4cych z Zamawiaj1cymi przy zawarciu lub realizacji niniejszej umowy, w tym takze
czlorrk6w organ6w Zanawiaj}cych, prokurent6r,v lub pelnomocnik6w reprezentuj4cych
Zamawiaj1cych - bez wzglEdu na podstawg prawn4 tej wsp6lpracy - kt6rych dane osobowe
udostgpnione zostaly Wykonawcy przez Zamawiaj4cych w nwi1zku z zawarciem lub realizacj4
niniejszej umowy' Obowi4zek, o kt6ryrn mowa w zdaniu poprzedzaj4cym powinien zosta6 spelniony
poprzez przekazanie tlim osobom klauzuli informacyjrrej stanowi4cej Zal4cznik nr ... do niliejszej
ulnowy, przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalnoSci.

$ 11.

wszelkie zmiany i uzupehrienia niniejszej umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem
n iewaZnoSci.

$ 12.

W sprawach nie uregulowanych niniejsz? umowq maj4 zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz
ultawy zclnia29 stycznia2OO4 roku Prawo zam6wieri publicznych ltef<st jeOnolity:Dz.u zz016 poz,
1 020),

$ 13.

Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy strony poddaj4 rozstrzygnigciu przez s4d
wla6ciwy dla siedziby Zamawiaj4cego.

$ 14.

Urrowg sporz4dzono w dw6ch lednobrzmi4cych egzemplarzach,po jednym dla kazdej ze stron.

Zamawiaj4cy Wykonawca

Q,L


