
sPoŁKA Z 0.0. w restrukturyza,cii

62-300 Września, ul, Slowackiego 2

ZAPYTAN|E OFERTOWE

Nr sprawy: 09Z2021

zacji, ul. Słowackłe go 2,62- 300 Wześnia Zaprasza do

130 000 zł- ijest udzielane zgodnie z zachowaniem zasady

nia 2019r - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z2019 r,
mniejsza od kwoty wskazanej w art. 2 ust, ł pkt 1,

Tytuł zamówienia: zakup oleju napędowego oN i benzyny bezołowiowej pb95 dla ,,szpitala powiatowego weWześni" Sp. z o,o. w restrukturyzacji.

1. Rodzai zamówienia; zakup

2, Opis pzedmiotu zamówienia:
1) Pzedmiotem zamóWieniajest zakup o|eju napęd

PB 95 o normie PN - EN 228 do eksploatacji środ

3) spżedaż (tankowanie pojazdów) oleju napędowego odbywac się będzie w ciągu miesiąca bezgotówkowo(potwierdzeniem wydania paliwa będzie asygnata) z fałturó*ani.m n. 
"łont. 

ł.zo.9o ,,.rią..kalendażowego,

4) zamawiĄący wymaga, aby stacja tankowania paliw znajdowała się w od|egłości nie większej niź 5 km odsiedziby Zamawiającego,
5) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał m

do zatankowania agregatu prądotwórczego popże
wezwanie Zamawiającego w terminie maksymaInie

6) Termin płatności nalezności za usługę wynosi
Zamawiającego,

7) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV): 09 13 41 00-8, 09 13 21 00-4,

3. Termin wvkonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,
4, Opis sposobu obliczania cenv;

1) Cena ofeńY (WańoŚc brutto) uwzględnia wszystkie zobowązania, musi byc podana w pLN cyfrowo i słownie,
tystępuje,

tkie koszty i składniki związane z Wykonaniem zamóWienia

4) Cena może być ty|ko.iedna. brutto = cena nefto x iloŚĆ + VAT.

5) Jeżeli złoźono by ofertę, kóĄ wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawia]ącegozgodnie z PzePisami o Podatku od towarów i usług w zakresie dotyczący, w.*nąio*.|otnolffi n.oy.i.
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towarów, Zamawiający w ce|u oceny takiej ofeńy dolicza do pzedstawionej w niej ceny podatek od towarów i

usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi pzepisami.

5, KMerium wboru ofertv:

Ofeńy zostaną ocenione pzez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie.

Cena 100o/o

Cena ofeńowa brutto za wykonanie pżedmiotu zamówienia.

Znaczenie kryterium (waga) - 100%

Cena to wańośc wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzg|ędniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeże|i na

podstawie odrębnych pżepisów spżedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

Ofeńa z najniźszą ceną otżyma 100 pkt,, lnne proporcjonalnie mniej wedlug wzoru:

najniższa cena brutto

ocena punktowa (c) = x'100 pkt, x 100 %

cena brutto badanej oferty

6, Sposób pzvqotowania ofertv:

1) Każdy Wykonawca może zlożyc ty|ko jednąofeńę

2) Ofeńa musi byc podpisana pżez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców

wspó|nie ubiegających się o udzie|enie zamówienia).

3) Ofeńa musi byc spoządzona w 1 egzemplaż u, w języku po|skim, mieć forme pisemną.

4) W pzypadku gdy ofeńę podpisuje pełnomocnik, do ofeńy na|eży dołączyć ORYG|NAŁ |ub kopię
poŚWiadczoną notaria|nie pełnomocnictwa udzielonego osobie podpisującej ofeńę pzez osobę prawnie

upoważnioną do reprezentowania WykonaWcy,

5) Ofeńa musi być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej, podpis |ub podpisy
muszą być czytelne lub opatźone pieczęciami imiennymi,

6) lntegralnączęść ofeńy stanowią Załączniki do Zapytania Ofeńowego,

7, Mieisce itermin składania ofeńV:

1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert W następującej formie:

- e-mailnaadreskiedraszak@szpitalwzesnia,home,p|,_ pocztą na adres Zamawiającego: ,,Szpita| Powiatowy we Wześni" Sp, z o.o, w restrukturyzacji, ul,
Słowackiego 2, 62-300 Wżeśnia

W tytule należy wpisu.jąc: ,,Zakup oleju napędowego oN i benzyny bezołowiowej Pb95 dla ,,Szpitala
Powiatowego we Wześni" Sp. z o. o. w restrukturyzacii".
2) Termin skladania ofeń:do dnia 17,06,2021r. godz. ,l2,00.

3) Otwarcie ofeń nastąpi dnia 17.06,2021r. o godz. 1210,

8, ośWADczENlA l DoKUMENTY. KTóRE NALEżY DoŁAczYc Do OFERTY:
1) Aktualny odpis z właściwego Ęestru |ub z centralnej ewidencji i informacji o działa|ności gospodarczej, w

pż ypadkU:

a) PodmiotÓW Posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa hand|owego nieposiadających
osobowości prawnej - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,

b) osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do rejeshu CE|DG
(Centralna Ewidencja i lnformacja o Działalności Gospodarczej),

c) działalnoŚci prowadzonej w formie spółki cywi|nej - umowa spółki cywilnei oraz zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników,

d) Jeżeli w kraju, W którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentóW, o których mowa wyżej, zastępuje się je



dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, |ub oświadczenie osoby, którą dokument miał dotyczyć, złożone

pzed notariuszem lub pżed organem sądowym, administracyjnym a|bo organem samożądu

zawodowego Iub gospodarczego właściwym ze wzg|ędu na siedzibę |ub miejsce zamieszkania

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby,

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy pzed

upływem terminu składania ofeń.

2) Koncesję na obrót pa|iwami ciekłymi, zgodnie z Wymogami ustawy z dnia '10,04,1997 r, Prawo energetyczne

(Dz, U, z 2017 t, poz,220 ze zm.\.

Formulaż ofeńowy - zalącznik nr ,l,

0świadczenie dotyczące spełnienia warunków - Załącznik nr 2.

Formulaz cenowy - Załącznik nr 4.

Pełnomocnictwo do podpisania ofeń (oryginał lub kopia pohvierdzona za zgodność z oryginałem pzez

notariusza), wzg|ędnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofeńą o i|e prawo do ich

podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wrazz oteią
9. ochrona danvch osobowch

Mając na uwadze zapisy ań. ,l3 ust, 1 i2 Rozpoządzenia Par|amentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z27
kwietnia 2016 r, W sprawie ochrony osób fizycznych w związku Z pżetważaniem danych osobowych iw sprawie

swobodnego pzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46łVE, zwanym dalej ,,RODO", poniżej

pżedstawiam informacje i zasady pzetwazania danych osobowych pżez ,,Szpita| Powiatowy" we Wżeśni Sp. z

o,o, w restruktu ryzacji:
'l) Administratordanych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Szplta/ Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w

restrukturyzacji - reprezentowany pzez Prezesa Zażądu z siedzibą pzy u|. Słowackiego 2, 62-300

Wześnia, tel.: 61 43 70 590.

2) Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących pżetważania danych osobowych pzez SzpitaI można kontaktować

się z wyznaczonym w tym ce|u lnspektorem Ochrony Danych - Panią |zabe|ą Dropek na adres emai|:

idrooek@szpitalwzesnia,home.p| |ub pod numerem telefonu: 531-949-1 32,

3) Cel pzetwazania

Pani/Pana dane osobowe będą pęetwaźane pzez Szpital w celu związanym z postępowaniem o

udzieIenie zamówienia pubIicznego,

4) Pzechowywaniedanych:
Pani/Pana dane osobowe będą pżechowywane, zgodnie z ań, 97 ust, 1 Ustawy Pzp, oraz zgodnie z
jednolitym zeczowym wykazem akt obowiązującym w,,Szpitalu Powiatowym we Wześni" Sp, z o,o, w

restrukturyzacji,

5) lnformacja o obowiązku podania danych:

Obowiązek podania pzez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest

Wymogiem ustawowym okreś|onym w pzepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okreśIonych danych wynikają z ustawy

Pzp,
6) Rea|izacja praw:

a) na podstawie ań, 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art, 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
c) na podstawie ań, 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia pzetwazania danych

osobowych Z zastżeżeniem pzypadków, o których mowa W ań,, 18 ust. 2 RODO",
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Uzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że

pzetważanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza pzepisy ROD0.
7) Nie pzysługuje Pani/Panu:

a) w związku z ań, 17 ust. 3 lit, b lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do pzenoszenia danych osobowych, o których mowa W ań, 20 RODO,
c) na podstawie ań. 21 RODO prawo spzeciwu, wobec przetważania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną pzetwazania Pani/Pana danych osobowych jest ań, 6 ust, 1 lit. c RODo. 
.J

3)

4\

5)

6)



8) Odbiorcy danych:
a) odbiorcami PaniiPana danych osobowych będą osoby |ub podmioty, którym Udostępniona zostanie

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz ań, 74 ustawy z dnia 1'] wześnia 2019 r, -
Prawo zamówień pub|icznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019 z póżn. zm.\.

a) W oparciu o PaniiPana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych

decyzji wtym decyzji będących wynikiem profilowania"',

* skozystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzie|enie zamówienia

publicznego ani zmianą postanowień Umowy W Zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, oraz nie może naruszaĆ

integraIności protokołu oraz jego załączników,
** prawo do ograniczenia pzetwazania nie ma zastosowania w odniesieniu do pzechowywania, w celu zapewnienia

kolzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej Iub państwa członkowskiego,
*** profilowanie, oznacza dowolną formę zautomatyzowanego pżetważania danych osobowych, które po|ega na

wykolzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do

analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych

preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, |okalizacli lub pzemieszczania się.

10. Zamawiający zastżega sobie prawo odwołania postępowania o zamówienlu w pzypadku zaistnienia

uzasadnionych pzyczyn, jak również prawo unieważnienia postępowania o zamówienie bez podania pzyczyny,

,l 1. W sprawie zamówienia należy kontaktować się z pzedstawicie|em Zamawiającego:

1) w sprawach merytorycznych - Marian Janiak, tel. 508 091 665,

2) w sprawach forma|no-prawnych - Karol Jędraszak , Tel. 61 43 70 537.
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Załącznik nr 1

FORMULARZ oFERToWY WYKONAWCY

Dane doĘczące Wykonawcy

WYKONAWCA:..,.

(nazwa Wykonawcy/firmy)

ADRES:.,..,...,,.,,..

(podac dokładny adres Wykonawcy/fi rmy)

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli iest inny niż powyżej): ,, ,, ,

(podaó dokładny adres do korespondencji jeżeli jest inny niź powyżej)

TEL,/FAX,

(podać dokładne numery telefonu oraz numer faxu do Wykonawcy/firmy,

pod które Zamawiający będzie kierował korespondencję)

adres e.mail Wykonawcy:,....,,..,,..,,,
(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)

KRS lub Nr, data i organ prowadzący wpis do ewidencji dzialalności gospodarczej:

Nr, rachunku bankowego

Dane dotyczące zamawiającego

Szpital Powiatowy we Wześni Sp. z o. o. w restrukturyzacji

ul, Słowackiego 2, 62 - 300 Wześnia

Zobowiązania wykonawcy

Zobowiązuję się WykonaĆ pzedmiot zamówienia: Zakup oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb95 dla
,,Szpitala Powiatowego we Wześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji za następującą cenę:

Wańośc nefto (podana w załączniku nr 4 kol.

podatek VAT

Rabat udzie|ony pzez Wykonawcę %

Miejscem odbioru paliwa będzie

0świadczam, że:

1, Zapozna|iŚmy się ze zapytaniem ofeńowym i nie wnosimy do niego zastfteżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne

5



informacje do pzygotowania ofeńy,

2. Zamiezam / nie zamiezam * powiezyć część zamówienia/ podać jakiej części zamóWienia to
dotyczy/podwykonawcą.,,,.,,,.,,,,..,,.,

3. Zobowiązujemy się w pzypadku wyboru naszej ofeńy d o zawarcia umowy na warunkach okreś|onych W zapytaniu
ofeńowym , w miejscu i terminie wyznaczonym pzez Zamawiającego.

4. Oferowane pzez nas dostawy spełniająwymogi określone w zapytaniu ofeńowym oraz sądopuszczone do obrotu
istosowania.

5, Projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofeńowego , został pzez nas zaakceptowany i

zobowiązujemy się w pzypadku wyboru naszej ofeńy do zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach,
6. Pod groźbą odpowiedzia|ności karnej zalączone do Ofeńy dokumenty opisująstan prawny ifaktyczny, aktua|ny na

dzień otwarcia ofeń (ań, 233K,K.),

Pełnomocnik w pżypadku składania ofeńy wspólne|

Nazwisko, imię,,,,,,.,.,,,,,,,,.,,,,,.

stanowisko

Zakres*:

- do reprezentowania W postępowaniu

- do reprezentowania W postępowaniu izawarcia umowy

Uważam się za związanego niniejszą ofeńą pzez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofeń,

Na potwierdzenie spełnienia wvmaqań do ofertv zalączam:

, Zastzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofeńę nie mogą byc ogó|nie udostępnione:

;.;;;;;;,;;.;.;,

-niepotzebne 
skreślić

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego pzedstawicieIa wykonawcy



Zalącznik ar 2

ośWADczENlE DoT. sPEŁNlENlA WARUNKóW

Zgodnie z treściązapytania ofeńowego składając niniejszą ofeńę oświadczamv, że:

1, Posiadamy uprawnienia do Wykonywania okreś|onej działa|ności |ub czynności,

2, Posiadamy niezbędną wiedzę i doświad czenie oraz dysponujemy osobami zdolnymi, spzętem oraz

potencjałem technicznym iorganizacyjnym do wykonania usługi będącej pzedmiotem niniejszego Zapytania

ofeńoWego.

3, składamy ofeńę odpowiadającą Wymogom pżedstawionym Wyżej W opisie przedmiotu zamówienia.

4. Podejmiemy się wykonania pżedmiotu Zamówienia opisanego w zapytaniu ofeńowym, zgodnie z wymogami

zapytania ofeńowego, obowiązującymi pęepisami i należytąstarannością

5. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie usługi.

6. Nie otwarto Wobec nas postępowania likwidacyjnego ani Upadłościowego,

(podpis upełnomocnionych pżedstawicieli Wykonawcy
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Załącznik nr 3

U|VOWA SPRZEDAZY(prolekt)

zawańa w dniu ,.,,.,,,..,,..,,..,,,..,,r, we Wześni pomiędzy:

'Szpita|em 
Powiatowym we Wrześni" Sp, z o,o. w restrukturyzacji, u|, Słowackiego 2, 62-300 Wześnia wpisaną do

KRS pżez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto iWi|da w Poznaniu, lX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem

0000290122, kapitał zakładowy 36 650 000 zł opłacony w całości, NlP 789-16-92-746 zwanym w dalsze1 części

umowy ZAMAWlAJĄCYM,

reprezentowaną prz ez: Zbigniewa Hupało - Prezesa Zaządu

a

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ

reprezentOWaną pęez

strony zawierają umowę o następującej treści:

§1

Podstawą do zawarcia niniejszej umowy jest rezu|tat wyboru wykonawcy W trybie zapytania ofeńowego na zakup oIeju

napędowego 0N i benzyny bezołowiowej Pb95 dla,,Szpitala Powiatowego We Wześni" Sp. z o.o, w restrukturyzacji,

1.

1.

ż.

3,

2

3

§2

pżedmiotem niniejszej umowy jest spzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w ilości, rodzaju
okreŚlonych w załączniku nr 1 do Umowy i po cenach deta|icznych brutto obowiązujących na danej stacji paliw
Wykonawcy w momencie realizacji transakcji z uwzg|ędnieniem udzie|onego pzez Wykonawcę stałego rabatu,
Miejscem dostawy oleju napędowego ibenzyny bezołowiowej będzie Stacja PaIiw

Dostawa oleju napędowego na teren zamawiającego do zatankowania agregatu prądotwórczego popżez
zewnętzne złącze znajdujące się na budynku, na każde Wezwanie Zamawiającego W terminie maksyma|nie do 8
godzin od wydania dyspozyc.ji zakupu.

§3

w czasie obowiązywania umowy wykonawca zobowiązuje się spzedawac zamawiającemu olej napędot^/y i

benzynę bezołowiową w ilości określonej kaźdorazowo pzez kierowcę pojazdu okreś|onego w załączniku nr 3 -
wykaz pojazdów i osób uprawnionych,
wykaz pojazdów zamawiającego zawiera załącznik nr 3 do niniejszej umowy, powyższy wykaz może byc
jednostronnie zmieniany pzezZamawiĄącego, a zmiana pojazdów nie stanowi zmiany umowy.
Do odbioru benzyny bezołowiowej oraz zamawiania oleju napędowego dla potzeb agregatu prądotwórczego
upoważnione są osoby wskazane w załączniku nr 3 - wykaz pojazdów i osób uprawnionych,



1

1,

§4

Za wydane paliwo Wykonawca wystawi Zamawiającemu asygnatę będącą podstawą miesięcznego roz|iczenia
między stronami, Dla swej ważności asygnata musi zawierać podpisy pzedstawicie|i obu stron umowy, dzień i

godzinę pobrania oleju napędowego i benzyny bezołowiowej, ich ilość , rodzaj oraz numer Ęestracyjny pojazdu
do którego wlano o|ej napędowy Iub benzynę bezołowiową,
Na podstawie wszystkich asygnat wystawionych pżez Wykonawcę w ciąu miesiąca kalendazowego
Wykonawca wystawi Zamawiającemu do 10 dnia następnego miesiąca fakturę VAT ,

Za wydany olej napędowy i benzynę bezołowiową Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę wynikającą z iloczynu
ilości faktycznie pobranych paliw oraz ceny jednostkowej obowiązującej na stacji w chwi|i zakupu pomniejszonej
każdorazowo o niezmienny W okresie obowiązpvania umowy rabat w wysokości podanej w załączniku nr ,] 

W

terminie 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT , Jako terminową wpłatę z tytułu regulowania
zobowiązań pzyjmuje się dzień złożenia polecenia pze|ewu w banku Zamawiającego na podane niżej konto
Wykonawcy

§5

Za niewykonanie lub nienależyte Wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w
następujących plz ypadkach:

a) Wykonawca zapłaci ZamawiĄącemu karę umowną w pzypadku rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym pEez któąolwiek ze stron umovvy z plzyczyn leżących po stronie Wykonawcy W

WysokoŚci 10% Średniomiesięcznej wańości umowy liczonej za okres ostatnich 3 miesięcy popzedzających
rozwiązanie umowy .

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w pzypadku rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym pżez którąkolwiek ze stron z pżyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokoścł
10%, średniomiesięcznej wartości umowy liczonej za okres ostatnich 3 miesięcy popzedzających
rozwiązanie umowy,

Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych bezpośrednio z faktury dostarczonej po zrealizowaniU
dostaWy.

wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych bezpośrednio z należności wynikającej z faktury
dostarczonej po zrea|izowaniu dostawy, której kara umowna dotyczy, z zastzeżeniem ań. ,l5r1 

ustawy z dnia 2
marca 2020l. o szczególnych rozwiązaniach zwiąZanych z zapobieganiem, pż eciwdziałaniem i zwa|czaniem
covlD-19, innych chorób zakażnych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z2020r. poz, 1842 z
późn, zm.),

Za niezapłacenie w terminie pżez Zamawiającego Wykonawca naIiczy Zamawiającemu odsetki ustawowe W

transakc.iach handlowych,

Łączna wysokośó kar umownych, którą mogą dochodzić shony nie może przekroczyć 2000 zł,

§6

Strony mają obowiązek niezwłocznie poinformować się wzajemnie o wsze|kich zmianach statusu prawnego swojej
firmy, a także o Wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego,

§7

'l, Umowa została zawańa na czas określony od .......,.,...,.,..2021r, do .,,.,,,,.,,..,,..,,.,,..2021r,
2. Każda ze skon może Wypowiedziec umowę z zachowaniem 1 -o miesięcznego terminu wypowiedzenia ze

skutkiem na koniec miesiąca kalendażowego.

§8

1, W razie rażącego naruszenia pżez jednąze stron postanowień umowy, druga strona ma prawo jej rozwiązania
ze skutkiem natychmiastowym ,

2.

3.

3

4.

6

9



2. ZamawiĄący zastzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w
pźypadku odmowy pzez Wykonawcę spźedaży pźedmiotu zamówienia upoważnionemu pzedstawicielowi
Zamawiającego ,

§9

1, Wszelkie zmiany istotne umowy wymagająformy pisemnej, pod rygorem nieważności,

§10

Spory mogące powstać na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstzygnięcie sądowi właściwemu

miejscowo dIa siedziby Zamawiającego.

§ 11

Strony oświadczają, iż wiezyteIności wynikające z niniejszej umowy nie mogąbyc pźeniesione na osoby tzecie, bez

zgody Zamawiającego .

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywiInego,

§ 13

WszeIkie zmiany umowy wymagająformy pisemnej, pod rygorem nieważności,

§14

Wykonawca oświadcza, że wytazil zgodę na pzetwazanie przez ZamawiĄącego swoich danych osobowych w

zakresie wynikającyn z realizaĄi celu i treści niniejszej umowy oruz, że została poinformowana o ce|u i sposobach
pżetważania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, zgodnie Z

regulacjami rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 l 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z pzetwazaniem danych osobowych iW sprawie swobodnego pzepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektyłvy 95 / 46 / WE (ogólne Rozpoządzenie o ochronie Danych) (Dz, Uz. UE L Nr 1 19 str,

1).

§ 15

Zamawiający oświadcza, że.jest dużym pzedsiębiorcą w rozumieniu ań, 4 pkt, 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
pzeciwdziałaniu nadmiemym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r, poz. 424).

§ 16

Umowa niniejsza została spolżądZona W tzech jednobżmiących egzemp|azach, jednym dla Wykonawcy i dwóch dIa

Zamawiającego,

lntegralnączęść niniejszej umowy stanowią załączniki :

- Nr 1 - oferta Wykonawcy

- Nr 2 - Zapytanie ofeńowe

- Nr3 - Wykaz pojazdów iosób uprawnionych

§ 17

10
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