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do Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 
 

 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. Bezgotówkowy zakup paliw i produktów pozapaliwowych do samochodów NIK przy pomocy 
kart paliwowych 

 

 

 

 

 

1. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. poz. 2019, ze zm.) (dalej: ustawa), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących 
treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ): 

 
 
 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w  pkt VII Projektowane Postanowienia Umowy następującej treści: 
,,Rozliczenie za pobrane paliwo, produkty pozapaliwowe oraz usługi przy użyciu kart paliwowych następować 
będzie na podstawie faktur, wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego."? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie proponowanych zapisów w załączniku nr 1 do SWZ. 
 
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w pkt XII  i zaakceptuje, aby kara umowna liczona była od 
niezrealizowanej części wartości zamówienia.? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w pkt XII 1. b-c  poprzez zmniejszenie kary umownej z 3% do 
2%? Zdaniem Wykonawcy zaproponowana przez Zamawiającego wysokość kary umownej jest zbyt 
wygórowana. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
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Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w pkt XII następującej treści:,, Niezależnie od sposobu rozliczenia kar 
umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę 
księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych.”? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie proponowanych zapisów w załączniku nr 1 do SWZ. 
 
 
Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w pkt XVI następującej treści; ,,Sprzedaż produktów 
pozapaliwowych, usług odbywać się będzie po cenach obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w 
momencie realizacji transakcji."? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie proponowanych zapisów w załączniku nr 1 do SWZ. 

 
 

Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w umowie poniższych zapisów: 

 
1. Każda ze stron Umowy oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych swoich pracowników, współpracowników oraz 
pracowników drugiej Strony, wskazanych w Umowie jako osoby do kontaktu (tzw. dane kontaktowe) oraz 
osób uprawnionych do reprezentowania drugiej Strony. Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane 
osobowe są danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce 
pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email. 
2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratorów danych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO (tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorach danych) jedynie w celu i 
zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy. 
 
3. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z 
wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w 
szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami RODO. 
 
4. Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Wykonawcy jako Administratora danych w 
rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie 
później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia niniejszej umowy z Wykonawcą, obowiązku 
informacyjnego wobec osób fizycznych zatrudnionych przez Zamawiającego lub współpracujących z 
Zamawiającym przy zawarciu lub realizacji niniejszej umowy, w tym także członków organów 
Zamawiającego, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących Zamawiającego- bez względu na 
podstawę prawną tej współpracy - których dane osobowe udostępnione zostały Wykonawcy przez 
Zamawiającego w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy. Obowiązek, o którym mowa w 
zdaniu poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej 
stanowiącej Załącznik nr … do niniejszej umowy, przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie proponowanych zapisów do umowy. 
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Pytanie nr 7 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy (po wyborze oferenta) załącznika w 
postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych Wykonawcy z dnia 24.05.2018r -  w 
odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej 
korespondencji)? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę aby w sprawach nieuregulowanych w umowie miały zastosowanie Ogólne Warunki 
Sprzedaży I Używania Kart Flota PKN Orlen S.A. z dnia 28 maja 2018 r., z zastrzeżeniem, że w przypadku 
sprzeczności pierwszeństwo zawsze będą miały zapisy określone w SWZ, w szczególności w załączniku nr 1 

 

 
ZATWIERDZAM: 

 
Dyrektor Generalny 

Najwyższej Izby Kontroli 
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