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UM O WA Nr 03/11/2022

w dniu 17 listopada 2022 roku w Rudnikach pomiędzy:

Gminą Rudniki z siedzibą ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki posiadającą NIP 576
1495213,

- reprezentowaną przez Wójta Gminy Rudniki - Grzegorza Domańskiego
- przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Beaty Wolf-Morawiak
- zwaną dalej Zamawiającym,

a

Zdzisławą Baros prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Zdzisława Baros Firma
Usługowo-Handlowa "DUET" z siedzibą w Zytniowie nr 36, 46-325 Rudniki, posiadającą NIP
5761040004,

- zwaną dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§1
l. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na dystrybucji, w

tym wydawaniu i transporcie węgla, ekogroszku, miału, zwanymi dalej Opałem, zakupionego
przez Gminę Rudniki po cenach preferencyjnych, ustalonych w ustawie z dnia 27 października
2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022
póz.2236).

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
l) składowanie i przechowywanie Opału na placu w Zytniowie nr 36, 46-325 Rudniki,
2) ważenie zalegalizowaną wagą samochodową oraz wydawanie i transport Opału do

mieszkańców Gminy Rudniki wskazanych przez Zamawiającego,
3) prowadzenie dokumentacji określającej ilość wydanego Opału oraz dane osób, którym został

on wydany.
3. Opał będzie odbierany przez Wykonawcę z miejsca wskazanego przez Polską Grupę Górniczą

S.A., dalej: PGG, z którą Zamawiający ma podpisaną umowę na sprzedaż Opału, zwaną dalej
Umową z PGG. Wykonawca oświadcza, iż znana mu jest treść Umowy z PGG. Wykonawca
oświadcza, iż posiada status Kwalifikowanego Dostawcy Węgla na terenie powiatu oleskiego,
tym samym z tytułu dokonywanych przez Zamawiającego zamówień Opału zgodnie z Umową
z PGG, koszty transportu Opału z miejsca wskazanego przez PGG do Wykonawcy, Wykonawca
ponosi we własnym zakresie lub wg odrębnych uzgodnień z PGG (Zamawiający jest zwolniony
z ponoszenia jakichkolwiek kosztów na rzecz Wykonawcy w tym zakresie).

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania do dnia 31 gmdnia 2022 r.
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§3

l. Wykonawca oświadcza, że:
l) punkt sprzedaży jest zabezpieczony przed dostępem osób trzecich, w tym:

a) posiada trwałe ogrodzenie,
b) teren jest oświetlony,
c) jest objęty monitoringiem całodobowym,

2) punkt sprzedaży spełnia wymagania stawiane składom węgla, o których mowa w § 30pkt l
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich
usytuowanie (Dz. U. Z 1997 r. Nr 132 póz. 877),

2. Wykonawca posiada tabor samochodowy umożliwiający dowóz Opału z położonego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca składowania Opału przez podmiot
wprowadzający węgiel do obrotu do miejsca jego składowania w punkcie sprzedaży.

3. Wykonawca posiada sprzęt mechaniczny umożliwiaj ący załadunek sprzedanego Opału na tabor
samochodowy.

4. W ramach mniejszej umowy Wykonawca zapewni tabor samochodowy oraz sprzęt
mechaniczny, o których mowa w punktach 2-3 wraz z kierowcą lub operatorem celem realizacji
obowiązków o których mowa w § l niniejszej umowy.

5. Punkt sprzedaży wyposażony jest w wagę samochodową posiadającą legalizację.

§4
l. Opał po cenie preferencyjnej będą mogły kupić gospodarstwa domowe po pozytywnym

zweryfikowaniu wniosku o zakup preferencyjny węgla, złożonego do Wójta Gminy Rudniki.
2. Wykonawca wyda Opał podmiotowi uprawnionemu wyłącznie na podstawie list

przekazywanych przez pracowników Zamawiającego. Wraz z listą, o której mowa w zdaniu
poprzednim, Zamawiający wyda również Wykonawcy faktury wystawione dla nabywców
Opału C\Vykonawca wydając Opał jest zobowiązany do uzyskania na fakturze podpisu
Nabywcy, co będzie równoznaczne z wydaniem mu określonej ilości Opału - Zamawiający
umieści na fakturze adnotację „Nabywca potwierdza otrzymanie ww. towaru we wskazanej
ilości"). Faktury, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną zwrócone Zamawiającemu w
temiinie 3 dni od dnia dokonania dostawy Opału do nabywcy wraz z sumarycznym
zestawieniem wydanego opału.

§5
l. Wykonawca zobowiązuje się do dystrybuowania Opału na rzecz podmiotów uprawnionych

zgodnie z zapisami ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw
domowych.

2. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie, ilości i miejscu odebrania Opału niezwłocznie,
najpóźniej następnego dnia po uzyskaniu tych informacji od podmiotu wprowadzającego Opał
do obrotu.

3. Zamawiający przekazuje listę uprawnionych do odbioru Opału ze składu po zaksięgowaniu
wpłat za Opał na koncie bankowym Gminy Ruydniki każdego dnia.
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4. Wykonawca wraz z przywiezionym Opałem dostarczy Zamawiającemu dokumenty
potwierdzające jego parametry jakościowe, tj. „Certyfikat jakości węgla" lub inny dokument
potwierdzający parametry jakościowe, a nadto protokół odbioru potwierdzający odebrane z
PGG ilości w ramach każdej z dostaw wraz z załączonym dokumentem wagowym.

5. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych upoważnień do odbioru węgla od podmiotu
wprowadzającego węgiel do obrotu.

§6
l. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 125, 00 zł netto plus podatek

VAT, co stanowi kwotę 153,75 zl brutto za l tonę wydanego i dostarczonego węgla.
2. Wynagrodzenie określone w ust. l ma charakter ryczałtowy, zawiera wszelkie koszty, jakie

Zamawiający poniesie w związku z realizacją usługi.
3. Faktury za realizację przedmiotu umowy, uwzględniające ilość wydanych ton, zostaną

wystawione w okresach miesięcznych, z zastrzeżeniem, iż za zgodą Zamawiającego
dopuszczalne jest fakturanie w częstszych okresach..

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia
przedłożenia faktury.

§7
l. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należytą ochronę powierzonego Opału w czasie

realizacji niniejszej umowy.
2. W okresie ujemnych temperatur Przedsiębiorca na swój koszt zobowiązuje się stosować

skuteczne środki przeciwko przymarzaniu Opału.
3. Wykonawca odpowiada za zgodność ilości Opału odebranego od podmiotu wprowadzającego

Opał do obrotu, która winna odpowiadać ilości Opału rozdystrybuowanego.
4. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca wydał Opał osobie nieuprawnionej do jego odbiom

lub w ilości przekraczającej ilość przyznaną na podstawie wniosku o zakup preferencyjny
węgla. Przedsiębiorca podlega karze pieniężnej w wysokości 5 000 zł za każdy stwierdzony
przypadek.

5. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy
odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych, zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

§8
Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§9
Ochrona danych osobowych

l Zamawiający powierzy Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy.

2 Strony zobowiązane są do podpisania osobnej umowy dot. powierzenia przetwarzania danych, w której
określą rodzaj przekazanych danych osobowych oraz czynności związane z przetwarzaniem danych
osobowych, do wykonywania których Wykonawca będzie uprawniony.



§9
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane polubownie,
a w przypadku braku porozumienia będzie je rozstrzygał Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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Umowa Nr 16/2022

Zawarta w dniu 17 listopada 2022 r. w Rudnikach, pomiędzy:
Gminą Rudniki z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki, zwanym w dalszej części
niniejszej umowy „Zleceniodawcą" reprezentowanym przez Wójta - Grzegorza Domańskiego,
a

Zdzisławą Baros prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Zdzisława Baros Firma Usługowo-
Handlowa "DUET" z siedzibą w Źytniowie nr 36, 46-325 Rudniki, posiadającą NIP 5761040004,

- zwaną dalej „Zleceniobiorcą" ,

§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

l. W związku z realizacją umowy Nr 03/11/2022 z dnia 17.11.2022 na dystrybucję, w tym wydawanie
i transport węgla, ekogroszku, miału, zwanymi dalej Opałem, zakupionego przez Gminę Rudniki po
cenach preferencyjnych, ustalonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 póz. 2236) świadczoną dla
mieszkańców Gminy Rudniki Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy w trybie art. 28 ust. l
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 zwanej
dalej „rozporządzeniem", przetwarzanie danych osobowych.

2. Zleceniodawca oświadcza, że jest administratorem danych, które powierza.
3. Powierzone dane zawierają informacje o osobach fizycznych.
4. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym

w§2
§2

Zakres i cel przetwarzania danych
l. Zleceniobiorca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszego rozporządzenia, następujące
Kategorie danych osobowych określone w Rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych
Zleceniodawcy:

l.

w celu realizacji zadań
wynikających z umowy
Nr 03/11/2022 z dni 17

listopada 2022r.

ustawa z dnia 27 października
2022 r. o zakupie preferencyjnym
paliwa stałego dla gospodarstw
domowych (Dz.U. z 2022 póz.

2236

Nazwiska i imiona,
adres zamieszkania,

numer telefonu, adres
email

Dane osobowe osób
wnioskujących o

zakup preferencyjny
paliwa stałego

2. Powierzone przez Zleceniodawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Zleceniobiorcę wyłącznie w



celu wykonywania przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usług szczegółowo opisanych w umowie
Nr 03/11/2022 r. z dnia 17.11.2022 r., o której mowa w § l ust. l i w sposób zgodny z niniejszą umową.

§3
Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych

l Zleceniobiorca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w § 2ust l,
do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w
art. 32 rozporządzenia.

2 Zleceniobiorca oświadcza, że zgodnie z art. 24, 30 i 32 rozporządzenia:
a. Prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych.
b. Znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania

danych osobowych zapewniaj ą poziom bezpieczeństwa określony, jako wysoki.
c. Stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych

osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada
Zleceniobiorca.

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą
umową, ustawą oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa
osób, których dane dotyczą.

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę o:
a. Każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi

Państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów
postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia.

b. Każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych.
c. Każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od

odpowiedzi na żądanie.

5. Zleceniodawca ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej umowy poprzez
przeprowadzenie zapowiedzianych na 7 dni kalendarzowych wcześniej, doraźnych kontroli,
dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Zleceniobiorcę oraz żądania składania przez
niego pisemnych wyjaśnień.

6. Na zakończenie kontroli, o których mowa w ust. 8, przedstawiciel Zleceniodawcy sporządza protokół
w 2 egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu stron. Zleceniobiorca może wnieść
zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 dni roboczych od daty jego podpisania przez strony.

7. Zleceniobiorca zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie
uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
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8. Zleceniobiorca zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie i właściwie na każde pytanie
Zleceniodawcy dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie umowy danych osobowych.

9. Zleceniobiorca może „pod powierzyć" usługi objęte umową, o której mowa w § l ust. l i niniejszą
umową podwykonawcom, jedynie za zgodą Zleceniodawcy.

§4
Odpowiedzialność Zleceniobiorcy

l. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z umową, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym.

2. W przypadku naruszenia przepisów ustawy lub niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie
Zleceniobiorcy, w następstwie, czego Zleceniodawca, jako administrator danych osobowych zostanie
zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Zleceniobiorca
zobowiązuje się pokryć Zleceniodawcy poniesione z tego tytułu straty i koszty.

§5
Czas obowiązywania umowy powierzenia

Niniejsza umowa powierzenia zostaje zawarta na czas określony od dnia 17 listopada 2022r.
do 31 grudnia 2022r.

§6
Warunki wypowiedzenia umowy

l. Zleceniodawca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy
Zleceniobiorca:

a. Wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą umową.
b. Powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody Zleceniodawcy.
c. Nie zaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych.

d. Nie zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania niniejszej umowy,
a w szczególności niespełnienia wymagań określonych w §3.

2. Rozwiązanie niniejszej umowy przez Zleceniodawcę jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy,
o której mowa w § l ust. l.

§7
Rozwiązanie Umowy

Zleceniobiorca, w przypadku wygaśnięcia umowy, o której mowa §1 ust. l i niniejszej umowy
niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 5 dni kalendarzowych, zobowiązuje się zwrócić lub
usunąć wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć
je również z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji i potwierdzić powyższe
przekazanym Zleceniodawcy protokołem.

§8

3



Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

§9
Spory wynikłe z tytułu Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zleceniodawcy.

§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

^̂ l^jGrp^aR^daiki
T^|"l.^'^p.'-y^i2A
\./' ! 46-j25^ilL;NIiC[

^...^.........^OJ..ftpnŁ.kiŁ-.. ys^^^
za Zleceniodawcę / ^^-\^

Grze^av/boi^anski

f.. .na > ••-'..8^0 '"tandl0'"ł
/eTOiT

Zrfźislawfl Baros;
46-925'Rydniki, 2ytni6w3fe.

teŁ^892^N^6-10*<»0»

.^^
fa Zleceniobiorcę

4


