
 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Wzór Umowy 

 

UMOWA 

 

zawarta w dniu …………… 2021 roku w Gdyni pomiędzy: 

 

Gminą Miasta Gdynia – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu (z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 

52/54, 81-382 Gdynia, NIP 5862312326, REGON 191675557), Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych 

w Gdyni jednostka budżetowa (ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia), reprezentowaną przez Katarzynę 

Tylingo – Chmielewską – Dyrektor jednostki, zwaną dalej Zamawiającym a  

 ………………………………, (z siedzibą przy ul. ………………………………., ………………………., NIP ………………….., PESEL 

lub KRS ……………………………..) reprezentowanym przez ………………………., zwanym dalej Wykonawcą 

 

zamówienia klasyczne, których wartość jest mniejsza niż 130.000 złotych 

 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa umycia przeszkleń elewacji i poliwęglanów nad Placem 

Targowym na trenie ZMHT w Gdyni przy użyciu specjalistycznych technik alpinistycznych i wody 

osmotycznej. 

2. Zakres usługi obejmować będzie: 

1) oczyszczenie elementów szklanych dachu Hali Łukowej oraz elementów szklanych fasady Hali 
Łukowej (powierzchnia do oczyszczenia ok. 630m2) polegające na: 
a) umyciu powierzchni szklanych od strony zewnętrznej, na umytych powierzchniach 

     szklanych nie powinny występować zacieki, smugi ani plamy, 
b) usunięciu wszelkich zanieczyszczeń, w tym pajęczyn i odchodów ptaków, 
c) oczyszczeniu ram okiennych, framug i parapetów, składających się na element dachu; 

2) oczyszczenie zadaszeń poliwęglanowych na placu targowym (powierzchnia do oczyszczenia  
      ok.5700m2, w tym 19 sztuk ciągów zadaszeń polegające na: 

a) umyciu powierzchni z poliwęglanu będących zadaszeniem placu targowego od strony 
zewnętrznej oraz czołowej; z uwagi na naturalne (wpływ czynników atmosferycznych) 
zniszczenie poliwęglanów należy zachować szczególną ostrożność; na umytych 
powierzchniach nie powinny występować zacieki, smugi oraz plamy, poza naturalnymi 
odbarwieniem poliwęglanów, 
b) usunięciu wszelkich zanieczyszczeń, w tym glonów, mchu, pajęczyn i odchodów ptaków. 

3. Oferta Wykonawcy z dnia ………………………..………. stanowi integralną część Umowy. 

 

§2 

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI 

1. Termin realizacji umowy: 30 dni od dnia zawarcia Umowy. 
2. Miejsce wykonania przedmiotu Umowy: Zespół Miejskich Hal Targowych w Gdyni, ul Wójta Radtkego 

36/38/40. 
 

§2 

WARUNKI REALIZACJI 

1. Wykonawca zobowiązuje zrealizować przedmiot Umowy z dołożeniem najwyższej staranności, z 
zachowaniem obowiązujących przepisów oraz zasadami wiedzy technicznej, a także chronić interesy 
Zamawiającego w zakresie powierzonych sobie czynności. 

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy użyciu własnego sprzętu, narzędzi, materiałów 
oraz w sposób kompletny przy użyciu własnych, bezpiecznych dla środowiska preparatów myjących. 
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3. Wykonawca zapewni wykwalifikowane osoby do realizacji przedmiotu umowy, posiadające stosowane 
uprawnienia do wykonywania pracy na wysokości powyżej 3 metrów, zgodnie z obowiązującymi 
normami prawnymi. Zamawiający zastrzega możliwość żądania na każdym etapie realizacji przedmiotu 
Umowy przedłożenia Zamawiającemu kserokopii tychże uprawnień, poświadczonych za zgodność z 
oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

4. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewnił  
prowadzenie wszelkich czynności w sposób bezpieczny. Wykonawca winien zorganizować wszelkie 
czynności wynikające z przedmiotu zamówienia w sposób nieutrudniający korzystania z istniejącej 
towarzyszącej infrastruktury i mediów. Wykonawca odpowiada za realizację przedmiotu umowy 
zgodnie z przepisami BHP i ppoż, z uwzględnieniem specyfiki miejsca realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

5. Wykonawca w czasie realizacji przedmiotu zamówienie zobowiązany jest do: 
a) przeszkolenia własnego personelu na własny koszt z obowiązujących przepisów BHP i ppoż. 
oraz stosowania tych przepisów, 
b) wykonania prac z należytą starannością, wiedzą i doświadczeniem oraz wymaganiami 
Zamawiającego, 
c) pozostawienia należytego porządku w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia, 
uprzątnięcia i zabrania ze sobą wszelkich odpadów, materiałów i opakowań powstałych w ramach 
realizacji przedmiotu zamówienia, 
d) współpracy z Zamawiającym w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 
e) na każde żądanie Zamawiającego i w każdym momencie realizacji przedmiotu zamówienia 
do udostępnienia Zamawiającemu wszelkich atestów oraz innych dokumentów 
poświadczających spełnienie wymogów określonych umową w zakresie kwalifikacji pracowników 
oraz stosowanych środków do mycia; 
f) dokonania poprawek wykonanej usługi w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego takiej 
potrzeby. Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty i ryzyko związane w obowiązkiem 
dokonania poprawek wynikających z braku należytej staranności w wykonaniu usługi. Przez 
nienależyte wykonanie usługi należy rozumieć w szczególności niedokładne umycie powierzchni, 
pozostawienie zacieków, plam lub smug. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków i innych zdarzeń 
zaistniałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym względem osób 
trzecich oraz za wszelkie szkody powstałe w wyniku używania nieodpowiednich materiałów i środków.  

7.  Wszelkie czynności należące do przedmiotu zamówienia mogą być wykonywane wyłącznie w 
następujących godzinach: 
a) od poniedziałku do piątku – w godzinach od 18:00 do 7:00, 
b) od soboty do poniedziałku – w godzinach od 15:00 w sobotę do godz.7:00 rano w poniedziałek. 

8. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia winien posiadać umowę ubezpieczenia 
zgodnie z przedmiotem prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50 000,00 zł 
na wszystkie i jedno zdarzenie. Umowa ubezpieczenia musi obejmować odpowiedzialność cywilną za 
szkody i następstwa zdarzeń losowych, nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, osób 
trzecich oraz mienia. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w dniu zawarcia niniejszej Umowy, kopii aktualnej polisy 
ubezpieczeniowej, o której mowa w ust.8. Kopia polisy ubezpieczenia winna być poświadczona za 
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Na żądanie 
Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dostarczenia treści Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia, na podstawie których umowa ubezpieczenia została zawarta. 

10. Osoby wyznaczone do reprezentowania stron w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy : 
1) po stronie Zamawiającego: ……………………………., tel. ………………., e-mail: …………………….. 
2) po stronie Wykonawcy: …………………………………, tel. ………………., e-mail:……………………… 

11. Zmiany osób wskazanych w ust. 10 nie wymagają formy aneksu a jedynie pisemnego powiadomienia 
drugiej strony Umowy. 

12. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzony podpisanym przez Strony protokołem 
odbioru sporządzonym zgodnie z wzorem stanowiącym Załączniki nr 3. 

13. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia:  

a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru robót do czasu usunięcia 

wad przez Wykonawcę lub wg swojego uznania Zamawiający może dokonać odbioru robót z 
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zastrzeżeniem usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie;  

b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  

a. jeżeli są nieistotne i nie utrudniają użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie  o  wartość robót  

i materiałów źle wykonanych, 

b. jeżeli wady są istotne i uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczaniem, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w całości lub odpowiedniej części, której wady dotyczą.   

14. Koszt usuwania wad ponosi Wykonawca bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 

15. Usunięcie wad Strony potwierdzą podpisaniem protokołu usunięcia wad. 

16. Wykonawca powiadomi Zamawiającego, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem o gotowości 

do przeprowadzenia odbioru.  

17. Podpisany przez obie strony protokół bez zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawienia faktury 

VAT. 

 
 

 

§4 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …………..……..………. zł (słownie: 
…………………………………………………………………..), plus podatek od towarów i usług VAT, co daje wartość brutto 
…………………. zł (słownie: ………………………………………….). 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa z w ust. 1 płatne będzie po wykonaniu i odbiorze przedmiotu Umowy. 
3. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół potwierdzający prawidłową  

realizację usługi bez zastrzeżeń sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym Załączniki nr 3 do 
Umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego. Kopia proktołu stanowi obligatoryjny załącznik do 
faktury. 

4. Kwota określona w ust.1 stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu  
Umowy, obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji 
przedmiotu Umowy, które zostały określone w zapytaniu ofertowym i niniejszej Umowie. 

5. Faktury wystawiane przez Wykonawcę muszą zawierać poniższe dane:  
Nabywca:     Gmina Miasta Gdyni 

  Al. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia  

                             NIP 5862312326. 

 

  Odbiorca :    Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni jednostka budżetowa   

                    ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia. 

 

6. Wykonawca ma możliwość przesyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 

za pośrednictwem platformy, o której mowa w ust. 7. Przy czym jest to uprawnienie a nie obowiązek 

Wykonawcy.  

7. Wykonawca przesyła ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy 

PEFexpert  https://pefexpert.pl/ 

Dane konta Zamawiającego:  

Nazwa podmiotu: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, Adres PEF: 5862312326. 

8. W przypadku braku zgłoszenia przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego w US właściwym dla 

podmiotu, płatność za wystawioną fakturę będzie wstrzymana do momentu pojawienia się numeru 

https://pefexpert.pl/
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konta w wykazie Ministerstwa Finansów zwanym „Wykazem podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.” 

9. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

10. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 5 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w 

§4 ust.1 za każdy dzień zwłoki; 
2) za każde naruszenie warunku realizacji Umowy określonego w §3 w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1; 
3) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy, w 

wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 Umowy. 
2. Stronie przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w 

Kodeksie Cywilnym do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
3. Realizacja roszczeń Zamawiającego z tytułu kary umownej może nastąpić przez potrącenie należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy. 
4. Należne Zamawiającemu kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.  

 

 

§6 

ROZWIĄZANIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym: 

1) w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

2) w przypadku gdy gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy wynosi co 

najmniej 10 dni. W tym przypadku odstąpienie będzie traktowane jako odstąpienie z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy i będzie oznaczało zastosowanie dyspozycji określonej w §5 

ust. 1 pkt 3 

3)     w przypadku trzykrotnego naliczania kar umownych, o których mowa  w §5.  

2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego wypowiedzenia okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku likwidacji jednostki.  

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie jej zawarcia, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach.  

 

 

§7 

KLAUZULA POWIERZANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Na podstawie 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) (zwanym dalej „RODO”) 

oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018 r., poz. 1000) 

Zamawiający (jako Administrator danych osobowych) powierza Wykonawcy – Przetwarzającemu, na 

warunkach określonych w niniejszej umowie, przetwarzanie danych osobowych, zgromadzonych w 

następujących zbiorach danych Zamawiającego, przetwarzanych papierowo i elektronicznie: dane 

właścicieli/ najemców lokali:  

− imię i nazwisko, 
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− adres  

− nr telefonu lub adres e-mail. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu na podstawie uregulowań prawnych, o 

których mowa w ust. 1 dane osobowe wyłącznie w zakresie oraz w celu związanym  

z realizacją postanowień niniejszej umowy oraz mając na uwadze zapewnianie bezpieczeństwu danych 

osobowych następujących atrybutów poufności, dostępności i integralności informacji  

z uwzględnieniem autentyczności, rozliczalności, niezaprzeczalności i niezawodności.  

3. Wykonawca oświadcza, iż zastosował przy przetwarzaniu danych osobowych, środki zapewniające 

ochronę danych, oraz zapewnia, że urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania 

powierzonych mu kopii danych osobowych są zgodne z wymogami RODO oraz rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 

odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 

Nr 100, poz. 1024). W zakresie przestrzegania tych przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

jak Zamawiający.  

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-3, odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów ustawy o 

ochronie danych osobowych oraz RODO spoczywa na Zamawiającym, co nie wyłącza 

odpowiedzialności Wykonawcy, za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z niniejszą umową. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przez swoich upoważnionych przedstawicieli 

sposobów oraz środków zabezpieczających zbiory danych osobowych papierowo  

i elektronicznie, przed rozpoczęciem jak i w trakcie przetwarzania danych osobowych przez 

Wykonawcę.  

6. Strony niniejszej umowy deklarują zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych, które są 

właściwe do ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz odpowiednie do zagrożeń  

i kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności Strony zabezpieczą dane osobowe przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem 

z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

7. Obowiązek zachowania tajemnicy ochrony danych osobowych obejmuje wszystkich uczestników 

procesu realizacji Umowy, w szczególności wszelkich informacji, danych, a także materiałów 

uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy. 

8. Umowa została zawarta na okres od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2021r.  

9. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku likwidacji jednostki.  

10. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie jej zawarcia, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

§11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Adres korespondencyjny Zamawiającego: 

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Kołłątaja 1,  81-332 Gdynia.  

3. Strona zobowiązana jest powiadomić drugą stronę o zmianie adresu pod rygorem uznania 

korespondencji skierowanej na dotychczasowy adres za skutecznie doręczoną. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani przenoszenia praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę na osoby trzecie bez jego zgody. 

5. Klauzula informacyjna Zamawiającego z art. 13 RODO stanowi załącznik nr 1 do Umowy.  

6. Ewentualne spory, mogące powstać w trakcie realizacji i w związku z niniejszą umową, rozstrzygać 

będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
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7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

8. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.  

 

 

 

 

Wykonawca        Zamawiający 

 

 

 

………………………………….                                        …………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Umowy nr …….……………… 



 

 

7 

 

 

                                                                           

 

Klauzula informacyjna z art. 13 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) (zwanym dalej „RODO”), informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w 

Gdyni jednostka budżetowa, 

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych 

w Gdyni: iod@zbilk.gdynia.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z zawarciem i wykonywaniem umowy, 

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  (zwanej dalej „ustawa Pzp”) lub na podstawie 

ustawy z dnia 06 września 2001r.  o dostępie do informacji publicznej, 

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 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 

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, stosownie do art. 22 RODO, 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

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, 

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, 

9) 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, 

c) 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.  
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Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

 

 

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

 

 

 

 

____________________ 

podpis Wykonawcy 
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(WZÓR) 
 
 

PROTOKÓŁ WYKONANEJ USŁUGI 
sporządzony w dniu: ………………………….. 

dot. umowy ………………. z dnia …………………….. 
 
1. Wykonawca ……………………………………………………………… zgodnie z zawartą umową zrealizował 
przedmiot zamówienia w następującym zakresie: 
...................................................................................................…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. Przedmiot zamówienia został zrealizowany bez zastrzeżeń / z następującymi zastrzeżeniami*: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
 
3. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla 
Zamawiającego i Wykonawcy. 
 
 
 
 
Wykonawca: ……………………………………………………… 
 

 

 

 

Zamawiający: ……………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


