
Załącznik nr 11 do SIWZ
„projekt umowy”

UMOWA NR  ……………….
z dnia .........................2019 r.

zawarta pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Tuszynie - Lesie z siedzibą w Tuszynie 95-080 Tuszyn
ul. Prusa 9, wpisaną do KRS nr 0000210977, NIP 771 20 46 930, REGON 590462953, zwaną dalej
Zamawiającym, reprezentowaną przez:
-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
a:
.......................................................................................................................................................
z siedzibą ….................................................................................................................................
działającą na podstawie wpisu do KRS/centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
…………………………… 
NIP ...............................................; REGON ;...............................................
zwanym dalej Wykonawcą,

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Zakup i dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego”,  na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (  Dz.U.  z  2019 poz.  1843) została zawarta umowa o
następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacja zadanie:
„Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego”  dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Tuszynie - Lesie o parametrach technicznych i  wyposażeniu określonym w Specyfikacji  Istotnych
Warunków  Zamówienia  wraz  z  załącznikiem  –  Wymagania  techniczne  dla  średniego  samochodu
ratowniczo - gaśniczego (zał. nr 1 do umowy) oraz zgodnie ze złożoną ofertą (zał. nr 2 do umowy).
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, sprawny technicznie, nie
posiada wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych i  wykonawczych) ani  wad prawnych oraz
spełnia  wymagania  określone  w  obowiązujących  przepisach  prawa,  w  szczególności  w  zakresie
dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.
3. Przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym
na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1843).
4. Miejsce dostawy pojazdu: siedziba Wykonawcy. 

§ 2
Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wydania przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30.12.2019 r.
2.  Potwierdzeniem  wydania  przedmiotu  umowy  jest  podpisanie  bez  uwag  protokołu  zdawczo  –
odbiorczego.

§ 3
Odbiór techniczno – jakościowy

Szkolenie i wydanie przedmiotu umowy.
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1. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego z wyprzedzeniem o dacie, od której samochód
będzie gotowy do odbioru techniczno – jakościowego i faktycznego. Data ta winna być określona na
co najmniej  7 dni  przed datą odbioru przedmiotu umowy, o której  mowa w § 2 ust.  1  niniejszej
umowy.
2. Zamawiający przystąpi do odbioru techniczno – jakościowego w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia.
3. Odbiór techniczno – jakościowy sprzętu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy w terminie o którym
mowa w ust. 1. Protokół odbioru sprzętu zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu
dla Zamawiającego i Wykonawcy oraz podpisany przez wszystkie strony.
4.  W  przypadku  stwierdzenia  podczas  odbioru  techniczno  –  jakościowego  usterek,  Wykonawca
zobowiązuje  się  do ich  niezwłocznego usunięcia  lub wymiany  samochodu na wolny  od usterek.  
W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach w 2 egzemplarzach, po
1  egzemplarzu  dla  każdej  ze  stron  i  podpisany  przez  wszystkie  strony.  Zapis  ten  nie  narusza
postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
5.  W  przypadku  stwierdzenia  podczas  odbioru,  że  przedstawiony  do  odbioru  samochód  nie
odpowiada opisowi zawartemu w SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania
zmian  zgodnie  z  opisem.  W  takim  przypadku  zostanie  sporządzony  protokół  o  stwierdzonych
usterkach w 2  egzemplarzach,  po 1  egzemplarzu  dla  każdej  ze  stron i  podpisany przez  wszystkie
strony.  Ustęp  ten  nie  narusza  postanowień  dotyczących kar  umownych i  odstąpienia  od  umowy.
6.  Odbioru  techniczno  –  jakościowego  samochodu  dokona  Zamawiający  w  ciągu  2  dni  od  daty
przystąpienia do odbioru w obecności pełnomocnika Wykonawcy.
7.  Odbiór  faktyczny  samochodu z  siedziby  Wykonawcy  możliwy  będzie  po  pozytywnym odbiorze
techniczno  –  jakościowym.  Odbioru  dokonają  osoby,  o  których  mowa  w  ust.  poprzedzającym.
Protokół  odbioru  faktycznego  samochodu  (protokół  zdawczo  –  odbiorczy),  podpisany  przez
Zamawiającego i Wykonawcę zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej
ze stron.
8.  Szkolenie  z  zakresu  obsługi  podstawowej  dla  dwóch  przedstawicieli  Zamawiającego,  tj.
wyznaczonych przez Zamawiającego kierowców samochodu, odbędzie się w ciągu 1 dnia roboczego,
w  terminie  odbioru  faktycznego.  Protokół  z  przeprowadzonego  szkolenia  z  zakresu  obsługi
podstawowej wraz z adnotacją o osobach, które go odbyły, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach,
po  1  egzemplarzu  dla  każdej  ze  stron  i  podpisany  przez  obie  strony.  Wykonawca  przeprowadzi
szkolenie na własny koszt.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia przedmiotu umowy w siedzibie Wykonawcy
po zakończeniu odbioru faktycznego na czas niezbędny do dokonania procedury rejestracji pojazdu.
Wszelkie koszty związane z ewentualnym pozostawieniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy
obciążają Wykonawcę. W czasie pozostawienia przedmiotu umowy w siedzibie Wykonawcy ryzyko
utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy. Na okoliczność pozostawienia
przedmiotu umowy sporządzone będą protokoły pozostawienia w siedzibie Wykonawcy oraz odbioru
podpisane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
10. Wykonawca wraz z pojazdem przekaże Zamawiającemu:
       a)   aktualne świadectwo homologacji pojazdu;

b) kartę pojazdu;
c) instrukcję obsługi, wyposażenia i konserwacji pojazdu w języku polskim;
d) kartę gwarancyjną pojazdu;
e) książkę serwisową pojazdu w języku polskim;
f) wykaz autoryzowanych stacji serwisowych, które są uprawnione do wykonania napraw oraz

przeglądów w okresie gwarancji;
g) dokumentację  niezbędną  do  zarejestrowania  samochodu,  w  tym  zaświadczenie  

z  poszerzonego  badania  technicznego  samochodu  w  uprawnionej  stacji  diagnostycznej,
potwierdzające przeznaczenie samochodu jako pojazd specjalny.
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§ 4
Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca zapewnia, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą
do wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
przez siebie działalności i  posiada aktualną polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej  braku inny
dokument  potwierdzający,  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

§ 5
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie oraz
SIWZ  wraz  z  załącznikami,  strony  ustalają  wynagrodzenie  ryczałtowe  w  wysokości

…...............  złotych  brutto  (słownie:  ...............................)  w  tym  podatek  VAT  …......%  
 zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem
ryczałtowym. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy  
w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu
umowy,  a  także  oddziaływania  innych czynników mających  lub mogących  mieć  wpływ na koszty.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy nie może być podstawą do
żądania  zmiany  wynagrodzenia  ryczałtowego  określonego  w  ust.  1  niniejszego  paragrafu.
4. Należność płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Podstawą do wystawienia i zapłaty faktury jest protokół zdawczo – odbiorczy zatwierdzony bez
zastrzeżeń przez Zamawiającego.
6. Termin płatności  faktury 30 dni  od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury.  Za  datę  zapłaty  uznaje  się  datę  obciążenia  rachunku  bankowego  Zamawiającego.  
7. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji
umowy. 

§ 6
Kary umowne

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub
nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy.
2. Wykonawca zapłaci kary umowne:
a)  za  opóźnienie  w  dostarczeniu  przedmiotu  umowy  o  którym  mowa  w  ust.  1  –  
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy
dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  bądź rękojmi
za wady, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za
każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości  20% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 
3.  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  przez  Zamawiającego  naliczonych  kar  umownych  
w związku z realizacją przez Wykonawcę umowy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
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§ 7
Warunki gwarancji

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez wad i usterek.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu …........ miesięcy gwarancji na przedmiot umowy, liczonej

od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo – odbiorczego.
3. W  okresie  gwarancji  wszystkie  naprawy  przeprowadzone  będą  w  siedzibie  Zamawiającego

przez autoryzowany serwis i na koszt Wykonawcy w ciągu 72 godzin od daty otrzymania zgłosze-
nia usterki. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Strony dopuszcza-
ją zgłoszenie usterki na adres e-mail Wykonawcy, które winno być potwierdzone przez Wykonaw-
cę.

4. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji usterek, których naprawy nie można wykonać  
w siedzibie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie da się usunąć w termi-
nie ustalonym w ust. 3, Wykonawca w terminie ustalonym pomiędzy Stronami, dokonuje napra-
wy oraz ponosi koszty dostarczenia i odbioru przedmiotu umowy. W przypadku nieuzgodnienia,
o którym mowa powyżej ustala się termin 14 dni, liczony od chwili otrzymania zgłoszenia o nie-
prawidłowości,  nie wlicza się dni  ustawowo wolnych od pracy.  Strony dopuszczają zgłoszenie
usterki w formie e-mail, które powinno być potwierdzone przez Wykonawcę.

5. Po okresie gwarancji serwis może być prowadzony przez Wykonawcę na podstawie indywidual-
nych zleceń Zamawiającego.

6. Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych na terenie kraju w okresie 15 lat od daty
zakończenia produkcji samochodu będącego przedmiotem niniejszej umowy.

7. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragra-
fu Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia naprawy w wybranym przez siebie serwisie. W ta-
kim przypadku Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową równą kosztom poniesio-
nym za naprawy przedmiotu umowy lub jego części, a Wykonawca zobowiązuje się do jej uregu-
lowania w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Ustęp ten nie narusza postanowień doty-
czących kar umownych. W takim przypadku Zamawiający nie traci gwarancji na przedmiot umo-
wy.

§ 8
Zmiany umowy

1. Wszelkie  zmiany  umowy  pod  rygorem  nieważności,  wymagają  formy  pisemnej  i  mogą  być
dopuszczalne tylko w granicach unormowanych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień umowy:
1) w  przypadku  obiektywnej  niemożności  zapewnienia  wyposażenia  przedmiotu  umowy

odpowiadającego wymogom zawartym w Załączniku nr 1 do SWIZ z  powodu zakończenia
produkcji  lub  niedostępności  na  rynku  elementów  wyposażenia  po  zawarciu  umowy  –
dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia przedmiotu
umowy,  pod  warunkiem,  że  nowe  wyposażenie  będzie  odpowiadało  pod  względem
funkcjonalności  wyposażeniu  pierwotnemu a  jego  parametry  pozostaną  niezmienione  lub
będą lepsze od pierwotnego.

2) w  przypadku  zaproponowania  przez  Wykonawcę  szczególnie  uzasadnionej  pod  względem
funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia albo wyposażenia przedmiotu umowy, zmiany
rozwiązań konstrukcyjnych przedmiotu umowy w stosunku do koncepcji  przedstawionej w

4



ofercie  –  dopuszcza  się  zmianę umowy w zakresie  zawartych w Załączniku nr  1  do SWIZ
rozwiązań konstrukcyjnych.

3) w  przypadku  zmian  korzystnych  dla  Zamawiającego  dopuszczalna  jest  zmiana  umowy  w
zakresie obniżenia ceny lub zmiany wymogów zawartych Załączniku nr 1 do SWIZ ;

4) w przypadku  konieczności  zapewnienia  koordynacji  dostarczenia  przedmiotu  umowy oraz
innych umów zawartych przez Zamawiającego – dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie
zmiany  miejsca  przeprowadzenia  odbioru  przedmiotu  umowy,  miejsca  szkolenia
przedstawicieli Zamawiającego.

5) terminu  realizacji  przedmiotu  zamówienia  –  gdy  zaistnieją  okoliczności  mające  wpływ  na
prawidłową realizację umowy (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą
korzystną dla Zamawiającego lub w przypadku zaistnienia siły wyższej itp.).

6) wynagrodzenia Wykonawcy (ceny podanej w ofercie) w przypadku zmiany stawek podatku
VAT:

 jeżeli  zmiana  stawki  VAT  będzie  powodować  zwiększenie  wartości  umowy,  Zamawiający
dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą kwocie podatku zapłaconego
przez Wykonawcę przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto;

 jeżeli  zmiana  stawki  VAT  będzie  powodować  zmniejszenie  kosztów  wykonania  umowy  po
stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę
równą  różnicy  w  kwocie  podatku  zapłaconego  przez  Wykonawcę  przy  jednoczesnym
zachowaniu niezmienionej ceny netto.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy także w przypadku, gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na

realizację przedmiotu zamówienia.
2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach

pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi
realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest zamówienie,

3) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a
zmiana  będzie  umożliwiać  usunięcie  rozbieżności  i  doprecyzowanie  umowy  w  celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.

§ 9
Podwykonawstwo

1.  Zgodnie  z  art.  36a  ust.  1  ustawy  Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia
podwykonawcy. 
2.  Zamawiający na  podstawie  art.  36b  ust.  1  żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców. 
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już
znane,  podał  nazwy  albo  imiona  i  nazwiska  oraz  dane  kontaktowe  podwykonawców  i  osób  do
kontaktu  z  nimi,  zaangażowanych  w  usługi.  Wykonawca  zawiadamia  Zamawiającego  o  wszelkich
zmianach danych,  o  których mowa w zdaniu  pierwszym,  w trakcie  realizacji  zamówienia,  a  także
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza
powierzyć realizację usługi.
4. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi nastąpi w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie o którym mowa w  art.
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25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli
Zamawiający  stwierdzi,  że  wobec  danego  podwykonawcy  zachodzą  podstawy  wykluczenia,
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania
części zamówienia podwykonawcy.
5. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za usługi wykonane przez Podwykonawcę.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1843).
2. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy
miejscowo dla Zamawiającego.
3.  Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  2  dla  Zamawiającego  i  1  dla
Wykonawcy.
4. Załącznikami do  umowy stanowiącymi jej integralną całość są:
- załącznik nr 1 - Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia wraz z załącznikiem „Wymagania
techniczne dla średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego”.
- załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

Wykonawca:                                                                          Zamawiający:

Klauzula informacyjna RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),  dalej „RODO”,
informuję, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Tuszynie - Lesie, z
siedzibą w Tuszynie 95-080 ul. Prusa 9;
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2.  kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  w  siedzibie  Zamawiającego,  lub  pod  adresem  e-mail
osptuszynlas998@gmail.com  ,  tel.  501197969,  lub  listownie  na  adres:  Ochotnicza  Straż  Pożarna  
w Tuszynie Lesie 95-080 Tuszyn ul. Prusa 9;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.  1 lit. b i  c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn „Zakup 
i dostawa średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego” znak ZP. 2710.1.2019.;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  z  późn.  zm.),  dalej  „ustawa Pzp”,  oraz
podmioty uczestniczące w realizacji zadania na zasadach zleconych usług;  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat  od dnia  zakończenia  postępowania  o  udzielenie zamówienia,  a  jeżeli  czas  trwania umowy lub
udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały  czas  trwania  umowy  lub  trwania  okresu  gwarancji  i  rękojmi,  z  zastrzeżeniem,  że  okres
przechowywania danych w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków unijnych wynika z
przepisów dotyczących przyznania tych środków;

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  konsekwencje  niepodania  określonych  danych  wynikają  z
ustawy Pzp;  

7.  w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO  i nie będą profilowane;

8. posiada Pani/Pan:

-  na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących.  W
przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby  niewspółmiernie  dużego  wysiłku,  zamawiający  może  żądać  od  osoby,  której  dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności
podania nazwy lub daty postępowania / zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia lub
konkursu;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- 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.  Wystąpienie z  żądaniem o
którym  mowa  w  art.  18  ust.  1  rozporządzenia  2016/769,  nie  ogranicza  przetwarzania  danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 9. nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- 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. b i c RODO. 
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