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Wyjaśnienie 
 
 

Znak sprawy: MZK/04/04/2021 
      W związku z zapytaniem jednego z oferentów, które wpłynęło do firmy, 
dotyczącym postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie 
zamówienia publicznego na tankowanie oleju napędowego bezpośrednio do 
zbiorników pojazdów Zamawiającego. 
 
I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), 
Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego 
wraz z wyjaśnieniami: 
 
 
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający dokona zmiany w załączniku nr 2 do SWZ formularz ofertowy w pkt 
II ppkt 1? Zdaniem Wykonawcy przy cenie netto powinno być wskazanie: „z pozycji 
nr 3 zał. nr 2 SWZ”. 
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1: 
Zamawiający dokona zmiany w załączniku nr 1 do SWZ formularz ofertowy w pkt II 
ppkt 1, powinno być wskazanie:  „z pozycji nr 3 zał. nr 2 SWZ”. 
 
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający potwierdza, iż realizacja transakcji musi zostać dokonana za 
pomocą karty paliwowej (elektronicznej) i dopuszcza możliwość zmiany zapisu SWZ 
pkt 3.2 ppkt 2 na: „Weryfikacja oraz dokonanie transakcji następuje po dokonaniu 
tankowania pojazdu poprzez okazanie przy kasie przez osobę tankującą karty 
paliwowej (elektronicznej) i wprowadzeniu prawidłowego PINu do tej karty.”? 
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2: 
Zamawiający potwierdza, iż realizacja transakcji musi zostać dokonana za pomocą 
karty paliwowej (elektronicznej) i dopuszcza możliwość zmiany zapisu SWZ pkt 3.2 
ppkt 2 na: „Weryfikacja oraz dokonanie transakcji następuje po dokonaniu 
tankowania pojazdu poprzez okazanie przy kasie przez osobę tankującą karty 
paliwowej (elektronicznej) i wprowadzeniu prawidłowego PINu do tej karty. 
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Pytanie nr 3: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu SWZ pkt 3.2 ppkt 3 i odstąpi 
od podawania numeru kierowcy oraz zaakceptuje, iż raporty transakcji do danej 
faktury będą przesyłane po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, a nie 
każdego dnia? Raporty występujące u Wykonawcy i przekazywane wraz z fakturą to 
raporty zbiorcze za dany okres, jednak Zamawiający ma możliwość pobierania 
również raportów każdego dnia na portalu internetowych, do którego dostęp otrzyma 
po podpisaniu umowy. 
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3: 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu SWZ pkt 3.2 ppkt 3 i odstąpi od 
podawania numeru kierowcy oraz zaakceptuje, iż raporty transakcji do danej faktury 
będą przesyłane po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, a nie każdego 
dnia. 
 
Pytanie nr 4: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu SWZ pkt. 3.2 ppkt 5? 
W przypadku niezgodności jakości paliw Zamawiający zgłasza Wykonawcy 
reklamację. Badanie paliw dokonywane jest w trakcie postępowania reklamacyjnego i 
nie jest dokonywane samodzielnie przez Zamawiającego poza procedurą 
reklamacyjną. Badanie musi zostać dokonane przez niezależne, akredytowane 
laboratorium. W przypadku reklamacji paliw Zamawiający nadal ma obowiązek 
zapłaty za fakturę, a w przypadku uznania reklamacji i potwierdzenia złej jakości 
Wykonawca naprawi szkodę do wysokości udokumentowanej odpowiednimi 
rachunkami/fakturami. 
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4: 
Zamawiający może odstąpić od wymogu przedstawienia wyników badań oraz 
przedstawienia na każde żądanie świadectwa jakości oferowanych paliw wyłącznie w 
przypadku dostępności tych badań dla Zamawiającego na stacji. 
 
Pytanie nr 5: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu § 3 ust. 3? 
Wykonawca udziela stałego rabatu zawartego w ofercie i nie waloryzuje rabatów z 
uwagi na termin płatności. Zarówno termin płatności i rabat to warunki handlowe 
ustalane na etapie składania ofert i na późniejszy etapie nie ulegają już negocjacjom. 
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5: 
Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu § 3 ust. 3 w załączniku nr 
4 do SWZ – Projekt umowy. 
 
Pytanie nr 6: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 3 ust. 4 słowa: 
"wskazanych w niniejszej umowie" na słowa: "obowiązujących na stronie 
internetowej Wykonawcy w momencie tankowania"? Wykonawca nie ma możliwości 
zaproponowania Zamawiającemu stałych cen z oferty – cena ulega zmianie zgodnie 
ze zmianami cen hurtowych SPOT. 
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6: 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 3 ust. 4 słowa: "wskazanych w 
niniejszej umowie" na słowa: "obowiązujących na stronie internetowej Wykonawcy w 
momencie tankowania. 
 
Pytanie nr 7: 
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Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 4 ust. 3 oraz SWZ pkt 3.2 
ppkt 11 poprzez dodanie informacji, iż Zamawiający uczestniczy w promocjach, które 
są powiązane z zakupem na kartę paliwową? Nie wszystkie promocje dotyczą 
każdego sektora klientów. 
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7: 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 4 ust. 3 oraz SWZ pkt 3.2 ppkt 
11 poprzez dodanie informacji, iż Zamawiający uczestniczy w promocjach, które są 
powiązane z zakupem na kartę paliwową. 
 
Pytanie nr 8: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu (§ 3 ust. 4, § 4 ust. 1-
2 i 4-6, SWZ pkt. 3.2 13-14) i zaakceptowania przyjęcia systemu rozliczeń opartego 
na Programie „Twoja Lokalna Stacja” zgodnie z poniższym? Wykonawca wyjaśnia, iż 
cena płacona przez Zamawiającego będzie zatem uzależniona od wysokości SPOT 
(ceny hurtowej) w danym dniu u producenta – cena podawana na stronie 
internetowej. Wykonawca informuje, że nie może zapewnić Zamawiającemu stałych 
cen paliw w okresie 7 dni kalendarzowych, ponieważ ze względu na uwarunkowania 
gospodarcze i rynkowe cena na stacjach paliw może ulec codziennej zmianie. 
Zmiana ceny nie skutkuje również podpisaniem aneksu. Zamawiający ma więc 
możliwość sprawdzania na bieżąco obowiązującej ceny hurtowej netto oleju 
napędowego jak również korzystania z danych archiwalnych za pośrednictwem 
strony internetowej Wykonawcy. Program „Twoja Lokalna Stacja” jest ofertą 
skierowaną do Zamawiającego, który deklaruje zakupy wyłącznie ON w wysokości 
minimum 10 000 l miesięcznie na jednej wybranej stacji paliw.  
Propozycja zapisu: 
„Cena tankowania naliczana jest na bazie SPOT (ceny hurtowej PKN ORLEN) 
publikowanej na stronie internetowej www.orlen.pl, powiększonej o podatek VAT i 
stały narzut/opust zaproponowany Zamawiającemu i wpisany do umowy. Cena 
płacona przez Zamawiającego na „Twojej Lokalnej Stacji” będzie zatem uzależniona 
od wysokości SPOT w danym dniu.” 
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 8: 
Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu (§ 3 ust. 4, § 4 ust. 1-2 i 4-
6, SWZ pkt. 3.2 13-14) i przyjęcia systemu rozliczeń opartego na Programie „Twoja 
Lokalna Stacja”. 
 
Pytanie nr 9: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 5 ust. 3 poprzez usunięcie 
słów: „i osoby tankującej”? 
W oferowanym systemie bezgotówkowego tankowania weryfikacja i dokonanie 
transakcji bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych następuje przez okazanie 
karty paliwowej pracownikowi stacji paliw, wprowadzeniu karty paliwowej przez 
Zamawiającego do terminala, wprowadzenie numeru PIN i odebranie wystawionego 
przez pracownika stacji paliw wydruku z terminala, potwierdzającego dokonanie 
transakcji i poprawności numeru PIN.  
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 9: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 5 ust. 3 w projekcie umowy 
poprzez usunięcie słów: „i osoby tankującej”. 
 
Pytanie nr 10: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia lub zmiany zapisu § 5 ust. 4? 
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Transakcje bezgotówkowe przy użyciu kart paliwowych nie są ewidencjonowane na 
kasie fiskalnej w trybie fiskalnym. Transakcje bezgotówkowe dokonywane przy 
użyciu kart paliwowych na stacjach paliw Dostawcy dokumentowane są dowodami 
wydania, tj. wydrukiem z terminala. Każda transakcja bezgotówkowa zostanie 
zarejestrowana w systemie z podaniem numeru transakcji bezgotówkowej, daty, 
miejsca, wartości i ilości zakupionych produktów lub usług. Dokonanie przez 
użytkownika kart paliwowych transakcji bezgotówkowej potwierdzone zostanie 
wydrukiem z terminalu albo pokwitowaniem, który nie jest paragonem fiskalnym. 
Użytkownik kart paliwowych, sprawdzi prawidłowość danych w nich zawartych i 
otrzyma jego egzemplarz. 
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 10: 
Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia zapisu § 5 ust. 4 w projekcie umowy, 
jedynie w przypadku zastosowania transakcji bezgotówkowej przy użyciu kart 
paliwowych. 
 
Pytanie nr 11: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wymogu przesyłania drogą 
elektroniczną zbiorczych zestawień tankowanych pojazdów za każdy dzień 
kalendarzowy i w formacie PDF (§  5 ust. 5)? 
Wykonawca przesyła drogą elektroniczną w formacie excel zbiorcze zestawienia po 
zakończeniu okresu rozliczeniowego, a nie za każdy dzień kalendarzowy. Ponadto 
zbiorcze zestawienie stanowi załącznik do faktury, tj. zestawienie transakcji 
bezgotówkowych dokonanych w danym okresie rozliczeniowym. Załącznik jest 
integralną częścią faktury VAT.   
Zamawiający uzyskuje dostęp do szczegółowych danych dotyczących transakcji 
realizowanych przez użytkowników kart paliwowych za pośrednictwem portalu 
internetowego, do którego dostąp Wykonawca udzieli po zawarciu umowy. 
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 11: 
Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wymogu przesyłania drogą 
elektroniczną zbiorczych zestawień tankowanych pojazdów za każdy dzień 
kalendarzowy i w formacie PDF (§  5 ust. 5) w projekcie umowy, jedynie w przypadku 
zastosowania transakcji bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych. 
 
Pytanie nr 12: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisów § 5 ust. 6 lub 
doprecyzowania, iż zapisy dotyczą jedynie zatrudnienia osoby upoważnionej do 
kontaktu (§ 6 ust. 4)? Wykonawca pragnie zwrócić uwagę na fakt, iż pracownicy 
stacji paliw nie są bezpośrednio zatrudniani przez Wykonawcę i wypełnienie 
zobowiązań dotyczących wszystkich pracowników realizujących poszczególne 
zadania może być utrudnione.  
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 12: 
Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia zapisu w projekcie umowy w (§ 5 ust. 
6). 
 
Pytanie nr 13: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia spod obowiązku zapłaty kary 
umownej przypadków awarii sytemu obsługi, modernizację lub remont stacji, zdarzeń 
losowych niezależnych od Wykonawcy oraz przyjęcia paliwa na stację paliw (§ 6 
ust.1)? 
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 13: 
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Zamawiający nie dopuszcza możliwości usunięcia zapisu w projekcie umowy w (§ 6 
ust.1. 
 
Pytanie nr 14: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu  (§ 6 ust.2) poprzez 
dodanie proponowanej treści: ,,… z wyłączeniem sytuacji określonych w § 6 ust.1 
oraz § 9 ust.4”? 
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 14: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości modyfikacji zapisu  w projekcie umowy (§ 6 
ust.2) poprzez dodanie proponowanej treści: ,,… z wyłączeniem sytuacji określonych 
w § 6 ust.1 oraz § 9 ust.4”. 
 
Pytanie nr 15: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu (§ 6 ust.3)? Pojazd 
jest tankowany przez Zamawiającego bądź pracownika stacji zgodnie z podanym 
przez Zamawiającego rodzajem paliwa. W przypadku niezgodności dokonania 
tankowania przez pracownika stacji Zamawiający powinien złożyć do Wykonawcy 
reklamację, a kara może być naliczona dopiero po zbadaniu sprawy i pozytywnym 
rozpatrzeniu roszczeń Zamawiającego. 
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 15: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości odstąpienia od zapisu (§ 6 ust.3) w projekcie 
umowy. 
 
Pytanie nr 16: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 6 kolejnego ustępu o treści: 
„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.”? 
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 16: 
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie w § 6 w projekcie umowy kolejnego 
ustępu. 
Pytanie nr 17: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie  w § 6 kolejnego ustępu o proponowanej 
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."? 
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 17: 
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 6 w projekcie umowy, kolejnego ustępu 
o proponowanej 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”. 
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Pytanie nr 18: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w  § 7 oraz SWZ pkt 3.2 ppkt 4 odstąpić od 
wymogu przedstawiania wyników badań oraz przedstawiania na każde żądanie 
świadectw jakości oferowanych paliw, gdyż świadectwa jakości dotyczą dostarczonej 
pewnej partii paliwa i są ogólnodostępne na każdej stacji, a więc również i dla 
Zamawiającego?. 
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 18: 
Zamawiający może odstąpić od wymogu przedstawiania wyników badań oraz 
przedstawiania na każde żądanie świadectw jakości oferowanych paliw wyłącznie w 
przypadku dostępności tych badań dla Zamawiającego na stacji. 
 
Pytanie nr 19: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania terminu płatności 21 dni od 
daty wystawienia faktury (SWZ pkt 3.2 ppkt 7 oraz § 9 ust.2)? 
W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności od 
daty dostarczenia faktury nie funkcjonuje z uwagi na brak możliwości rejestrowania 
daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego i związanej z tym windykacji 
należności w przypadku występujących przeterminowań. 
W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje możliwość 
otrzymywania przez Zamawiającego faktury sprzedaży (w tym faktury 
korygującej/duplikatu) wystawianej w formie elektronicznej, tzw. e-faktura.   
E-faktura posiada taką samą wartość prawną, jak faktura w formie papierowej, 
zawiera te same dane w związku z czym zastępuje tradycyjny dokument w wersji 
papierowej. 
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 19: 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania terminu płatności 21 dni od daty 
wystawienia faktury (SWZ pkt 3.2 ppkt 7 oraz § 9 ust. 2. 
 
Pytanie nr 20: 
Czy Zamawiający odstąpi od zawarcia umowy powierzenia danych osobowych? W 
realizacji umowy nie zachodzi powierzenie danych osobowych.  
W  przypadku przekazania danych osobowych pracowników w zakresie imienia, 
nazwiska, służbowego numeru telefonu oraz/lub służbowego adresu poczty 
elektronicznej w celu zapewnienia komunikacji w związku z wykonaniem umowy 
trudno jest mówić o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Podmiot, który 
otrzymuje dane osobowe  pracowników zatrudnionych przez swojego kontrahenta nie 
przetwarza ich dla celów tego kontrahenta a dla swoich własnych (czyli zachodzi 
udostępnienie). Komunikacja pomiędzy uczestnikami umowy  w związku z 
prowadzonymi wspólnie interesami stanowi w oczywisty sposób prawnie 
uzasadniony interes każdego z tych podmiotów – nie da się prowadzić działalności 
bez kontaktu z innymi podmiotami na rynku. Tymczasem w ramach takiego kontaktu 
może dochodzić do przetwarzania danych osobowych. Jeśli chodzi przekazywania 
danych do kontaktu przez strony umowy stanowisko swoje wyraził ówczesny 
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w kwestii udostępniania danych 
osobowych pracowników gdzie powołał się na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 
listopada 2003 r.; sygn. I PK 590/02, zgodnie z którym: „najistotniejszym składnikiem 
zakładu pracy (przedsiębiorstwa) są ludzie, a funkcjonowanie zakładu wiąże się 
nierozłącznie z kontaktami zewnętrznymi – z kontrahentami, klientami (…). Dlatego 
pracodawca nie może być pozbawiony możliwości ujawniania nazwisk pracowników, 
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zajmujących określone stanowiska w ramach instytucji. Przeciwne stanowisko 
prowadziłoby do sparaliżowania lub poważnego ograniczenia możliwości działania 
pracodawcy, bez żadnego rozsądnego uzasadnienia w ochronie interesów i praw 
pracownika.(…) Imiona i nazwiska pracowników widnieją na drzwiach w zakładach 
pracy, umieszcza się je na pieczątkach imiennych, pismach sporządzanych w 
związku z pracą, prezentuje w informatorach o instytucjach i przedsiębiorstwach, co 
oznacza, że zgodnie z powszechną praktyką są one zasadniczo jawne”.  
Zamiast załącznika nr 6 - umowa powierzenia danych rekomendujemy wstawienie 
poniższego zapisu do zapisów umowy paliwowej wraz z załącznikiem w postaci 
klauzuli informacyjnej dla pracowników Zamawiającego: 
„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.” 
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 20: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości od odstąpienia zawarcia umowy powierzenia 
danych osobowych. 



8 

 

 
Pytanie nr 21: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy 
dotyczącego warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie 
niesprzecznym z postanowieniami SWZ? 
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 21: 
Zamawiający dopuszcza możliwości zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy 
dotyczącego warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie 
niesprzecznym z postanowieniami SWZ. 
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