
 

   
 

 

 
Umowa Nr ŚR.272.2.2023 

 
zawarta w Bornem Sulinowie w dniu …….. 2023 r. pomiędzy: 
 
Gminą Borne Sulinowo, Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo, NIP: 673-177-23-06, REGON: 
330920624, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” i reprezentowaną przez 
Burmistrza Bornego Sulinowa – Dorotę Chrzanowską 
 
a  
 
………………………………………………………………………………, 
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą" i reprezentowanym przez: 
Właściciela ……………….. 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
realizację zadania pn.: „Likwidacja barier transportowych w Gminie Borne Sulinowo poprzez zakup 
autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic między 
regionami III” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i określa prawa i obowiązki stron 
umowy w tym zakresie oraz zasady rozliczeń z tego tytułu.  
 
§ 1. Przedmiot umowy 
 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego …-osobowego autobusu do przewozu osób  

niepełnosprawnych  
 marki:    ………… 
      typ / model / wersja:  ………… 
       rok produkcji:   ………… 
      zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji technicznej pojazdu. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera specyfikacja techniczna pojazdu wraz formularzem 

ofertowym Wykonawcy. 
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz 

odpowiada wszelkim normom bezpieczeństwa i wymaganiom technicznym przewidzianym w 
powszechnie obowiązujących przepisach prawa, dopuszczających go do użytkowania. 

 
§ 2. Terminy i realizacja dostawy 
 
1. Termin dostawy przedmiotu umowy 120 dni od daty podpisania niniejszej umowy tj. do dnia ………… 

2023 r. 
2. Miejscem dostawy przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego, wszelkie koszty związane z 

dostawą ponosi Wykonawca. 



 

   
 

 

3. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy przedmiotu umowy, z co 
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 

4. W dniu dostawy przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu m.in. 
wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, książkę gwarancyjną, książkę przeglądów serwisowych, 
dokumentację techniczną z instrukcją obsługi w języku polskim oraz wszelkie dokumenty niezbędne 
do zarejestrowania i ubezpieczenia pojazdu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych. 

5. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez 
przedstawicieli każdej ze Stron umowy. 

6. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze jakichkolwiek wad i usterek, Wykonawca zobowiązany 
będzie do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad i usterek,  w terminie do 5 dni od dnia  
ich wykrycia.  

7. Przedstawicielem do kontaktów ze strony Zamawiającego będzie: 
……………………………., tel. ………….., e-mail …………………………. 
i ……………………………., tel. ………….., e-mail …………………………. 

8. Przedstawicielem do kontaktów ze strony Wykonawcy będzie: 
……………………………., tel. ………….., e-mail …………………………. 
 

§ 3. Wynagrodzenie: 
 
1. Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości:  

…………. złotych netto (słownie: ……………….. złotych 00/100 netto) + należny podatek VAT tj. 
……………………….. złotych brutto (słownie: ………………………………złotych 00/100 brutto), 

      zgodnie z ofertą Wykonawcy.  
2. Kwota określona w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w 

tym również podatki, cła oraz koszty dostawy pojazdu do siedziby Zamawiającego. 
3. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru pojazdu podpisany przez przedstawicieli 

każdej ze Stron umowy. 
4. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi w dwóch transzach :  

 I transza w wysokości ……….. zł w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury,  
 II transza w wysokości 300.000,00 zł w terminie do 5 dni od daty otrzymania środków PFRON 

od Realizatora programu, tj. Starostwa Powiatowego w Szczecinku.    
5. W przypadku wystąpienia błędów w fakturze, termin płatności, o którym mowa w ust. 4, przedłuży 

się o czas, w jakim Wykonawca usuwał będzie błędy.                
6. Wpłata należności będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 
 
§ 4. Gwarancja jakości i rękojmi za wady fizyczne 
 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości przedmiotu umowy zgodnie z zapisami 

zawartymi w jego ofercie. 
2. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji, w przypadku wystąpienia wad i usterek, zobowiązany 

będzie niezwłocznie przystąpić do ich usunięcia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia przyjęcia 



 

   
 

 

zgłoszenia. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy technicznie uzasadniony termin 
usunięcia wad i usterek od dnia przyjęcia zgłoszenia. 

3. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad i usterek w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. 
4. Na czas naprawy pojazdu w okresie gwarancyjnym, na życzenie Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany będzie do dostarczenia pojazdu zastępczego o parametrach niegorszych niż 
naprawiany. Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o oddanie do dyspozycji samochodu 
zastępczego, w przypadku napraw przekraczających 5 dni, liczonych od momentu zgłoszenia naprawy 
przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zapewnia również nieodpłatne przeglądy gwarancyjne, 
wykonywane z częstotliwością i zakresem wynikającym z zaleceń producenta pojazdu. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania pojazdu oraz stosowania materiałów eksploatacyjnych 
zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji jakości.  

 
§ 5. Kary umowne 
 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 

1)   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % całkowitego wynagrodzenia 

ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, a jeżeli zwłoka trwa 
dłużej niż 5 dni, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, poczynając od 6 
dnia; 

b) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy wolnego od wad i usterek stwierdzonych przy 
odbiorze, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki; 

c) za  odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 umowy; 

2)   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn  zależnych od 

Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 umowy; 
b) w przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo naliczyć 

odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w płatności. 
3. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§ 6. Zmiana postanowień umowy 
 
1. Poza możliwościami zmiany umowy na podstawie art. 455 Pzp dopuszcza się zmiany umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia 
którejkolwiek z okoliczności określonej poniżej:  



 

   
 

 

1) zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany przepisów dotyczących procentowej 
stawki podatku od towarów i usług:  

a) zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w § 6 umowy,  
b) zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany 

stawki podatku od towarów i usług części zamówienia,  
c) do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia 

zostanie zastosowana aktualnie obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług,  
d) zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową 

stawką podatku od towarów i usług;  
2) konieczność przedłużenia terminu umownego z powodu:  
a) działania siły wyższej – termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni działania siły 

wyższej,  
b) wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia 

umowy;  
3) w sytuacji, gdy urządzenia wskazane w ofercie Wykonawcy przestały być produkowane/ 

zostały wycofane ze sprzedaży lub są niedostępne, co będzie potwierdzone przez Wykonawcę 
stosownym dokumentem, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany przedmiotu umowy na przedmiot o 
parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych nie gorszych niż określone pierwotnie. W takim 
przypadku wprowadzona zmiana nie może powodować zwiększenia wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, terminu wykonania i innych warunków umowy.  

4) zmiana danych podmiotowych Wykonawcy.  
2. Powyższe zmiany nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody na wprowadzenie 
zmian. Zmiany do umowy może zainicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny 
wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. Powyższe zmiany 
zostaną dokonane w taki sposób, aby dodatkowy czas był uzasadniony okresem trwania przeszkody. W 
przypadku, gdy strony w drodze negocjacji dojdą do porozumienia odnośnie zakresu i treści 
wprowadzonych zmian, podpisana zostanie zmiana do umowy. 
 
§ 7. Podwykonawcy 
 
1. Zamawiający wyraża zgodę, aby część dostaw lub usług, została wykonana przez podwykonawców, w 

zakresie wskazanym w ofercie pod warunkiem, że posiadają oni uprawnienia i kwalifikacje do ich 
wykonania. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac wykonywanych przez 
podwykonawców. 

3. Wykonawca zwróci się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który 
będzie uczestniczył w realizacji Przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawi 
umowę i jej projekt. W przypadku dostaw, usług lub robót budowlanych Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. Umowa 
lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinny w szczególności zastrzegać 
spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.  



 

   
 

 

4. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do jej zmian w terminie 7 
dni od daty ich otrzymania. 

5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych 
dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni. 

6. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z 
treścią umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą oraz takiej, która nie będzie 
przewidywała możliwości przekazywania przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcy za 
wykonane prace bezpośrednio z faktur wystawionych przez Wykonawcę, w sytuacji braku zapłaty w 
terminie bezpośrednio przez Wykonawcę. 

7. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, który nie będzie miał 
wystarczających: potencjału kadrowego, wiedzy, doświadczenia, kwalifikacji i uprawnień 
pozwalających na wykonanie prac będących przedmiotem umowy. 

8. Zamawiający na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału 
podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po 
przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w 
realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy i Zamawiającego z tytułu 
realizacji przedmiotu umowy. 

9. Jeżeli w trakcie realizacji umowy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

10. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn leżących po jego stronie i 
naliczenia z tego tytułu kary umownej w sytuacji, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy 
dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, a proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie nie spełnia warunków udziału w postępowaniu 
w stopniu co najmniej wymaganym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

11. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w 
części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego 
wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania 
fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór 
fakturowanych części Przedmiotu umowy, Zamawiający zatrzyma równowartość żądanej kwoty i 
rozważy możliwość zapłacenia na rzecz podwykonawcy kwoty będącej przedmiotem jego żądania. 

12. W razie zapłacenia na rzecz podwykonawcy kwoty będącej przedmiotem jego żądania Zamawiający 
dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy. 

13. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

14. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany niniejszej umowy poprzez zlecenie w uzasadnionych 
sytuacjach określonych części robót do wykonania podwykonawcom (wykonawcom zastępczym), 
pomimo zastrzeżenia ich w ofercie złożonej przez Wykonawcę do osobistego wykonania albo 
osobistego wykonania określonych części robót zastrzeżonych w ofercie do wykonania przy pomocy 



 

   
 

 

podwykonawców. 
15. Wykonawca,  za zgodą Zamawiającego, jest uprawniony do zawarcia umów o wykonanie części prac z 

innymi podmiotami posiadającymi odpowiednie uprawnienia, jeżeli jednocześnie nie spowoduje to 
wydłużenia czasu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, ani nie zwiększy kosztów jej wykonania. 

16. W przypadku powierzenia wykonania części prac innym podmiotom, Wykonawca zobowiązuje się do 
koordynacji prac wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym całkowitą 
odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy. 

17. Zamawiającemu przysługuje prawo zapoznania się u Wykonawcy z przebiegiem realizacji zamówienia 
oraz uzyskanymi wynikami prac. 

18. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach 
w wypełnianiu zobowiązań umownych w trakcie realizacji inwestycji. 

  
§ 8. Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy:  

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;  

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 

 b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy 
Pzp, 

 c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w 
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, 
które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której 
zmiana dotyczy.  

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie staje się skuteczne z 
chwilą doręczenia drugiej stronie.  



 

   
 

 

5. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z jej postanowieniami zamawiający ma 
prawo odstąpienia od umowy po uprzednim dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu wykonawcy do 
wykonania umowy zgodnie z jej treścią. 
 
§ 9. Ustalenia końcowe 
 
1. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze umowy 

dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
2. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez sąd cywilny właściwy 

według siedziby Zamawiającego. 
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016r. str. 1), dalej „RODO”, 
zamawiający informuje, że:  
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bornego Sulinowa  
Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo; 
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych - adres e-mail: iod@bornesulinowo.pl, 
tel. 531860802; 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz na 
podstawie przepisów ustawy, w szczególności: 
a) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8-8a oraz art. 96 ust. 3-3b ustawy, 
b) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a w przypadku postępowań 
współfinansowanych 
z funduszy Unii Europejskiej dłużej (w zależności od wymagań prawnych), 
c) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy; 
4. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
5. posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy 
czym 
w sytuacji, gdy wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku, administrator może żądać od 
Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 
szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, 



 

   
 

 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym  
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 
ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego, prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
6. nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
 
 
                  
 
        WYKONAWCA:                                            ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
 
 
…………………………………………….  ………………………………………………… 


