Nasz znak: ZP-232-1/19

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA
SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO Powtórne
Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Nowym Sączu z dnia 18.11.2019r.

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
Ul. 29 Listopada 10
33-300 Nowy Sacz
WWW.mord.pl
e-mail: sekretariat@mord.pl
2.

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w siedzibie organizatora przetargu w
dniu 4 grudnia 2019 r. o godz. 12.30 w sali nr 108 I pietro.
3.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć:
- na parkingu przy placu manewrowym MORD Nowy Sącz przy ul. 29 Listopada,
w dniach 19 listopada – 29 listopada 2019 r. w godzinach od 9 00 do 1100 .
Szczegółowe informacje na temat oferowanego samochodu można uzyskać pod nr tel. 184490880, osoba do kontaktu – Kazimierz Król.

4. Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem oraz cena wywoławcza.
5.
Lp Marka
Numer rej.
i typ pojazdu
1. SUZUKI Baleno KN90414
1,2 MR’16
Skrzynia
biegów

Nadwozie

manualna

Hatchback
drzwiowy

Numer
Pojemność Rok
Nadwozia VIN
silnika
produkcji
MA3EWB32S00202 1242ccm 2016
992
Rodzaj
silnika
5- Zapłon
iskrowy

Przebieg
km.
15tys.

w Termin obow.
badania
technicznego

Data pierwszej
rejestracji
04
października
2016r.
Cena
wywoławcza
pojazdu w zł.
2550,00 PLN

(wtrysk)
Wadium na samochód KN90414– 255,00 PLN
Stan pojazdu: Samochód powypadkowy.

5. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia:
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w wyżej wymienionej kwocie na dany
samochód w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 2 grudnia 2019 r. na rachunek
bankowy Bank Pekao S.A. 92 1240 4748 1111 0010 6568 8947
Na przelewie należy zaznaczyć numer rejestracyjny pojazdu jakiego dotyczy wpłacone wadium.
Niezłożenie lub złożenie wadium w wysokości niższej od wymaganej powoduje odrzucenie oferty.

Informacja o wpłacie w postaci potwierdzenia przelewu stanowi załącznik do oferty.

6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pod rygorem jej odrzucenia powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi
zawierać:
1)
imię i nazwisko, PESEL, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i
adres siedziby Oferenta, telefon, fax, NIP oraz numer REGON;
2)
w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (np. spółki jawnej) należy do oferty
dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osoby prowadzącej
jednoosobową lub w formie spółki cywilnej działalność gospodarczą – aktualne
zaświadczenie CEIDG;
3) oferowaną cenę za pojazd objęty przedmiotem przetargu;
oświadczenie
Oferenta,
że
zapoznał
się
ze
stanem
przedmiotu
przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
5) dowód wniesienia wymaganego wadium (potwierdzenie przelewu);
6) parafowany wzór umowy.(wzór formularza ofertowego oraz umowy w załączeniu ).

4)

7)
7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego
wzoru:

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
Ul. 29 Listopada 10
33-300 Nowy Sącz
"Oferta przetargowa na zakup samochodu osobowego marki SUZUKI Baleno 1.2 MR’16 o
nr rejestracyjnym KN90414 ”
Nie otwierać przed dniem 4 grudnia 2019r. godzina 12 30

Oferty należy składać w dni robocze (za wyjątkiem sobót) w godz. 7 15 – 14 00 nie później
jednak niż do dnia 4 grudnia 2019 r. do godz. 12 00 w Sekretariacie MORD w Nowym
Sączu ul. 29 Listopada 10 – pokój 109.
Termin związania ofertą organizator przetargu określa na 30 dni.
8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zmiany warunków przetargu oraz
zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

9. Inne informacje

1) Przetarg jest prowadzony na podstawie § 10 Zasad Gospodarowania Ruchomościami,
stanowiącego załącznik do Obwieszczenia Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28
stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zasad gospodarowania
ruchomościami oraz Regulaminu zasad organizowania przetargu na sprzedaż ruchomego
majątku trwałego MORD wprowadzonego Zarządzeniem nr 40/2019 z dnia 13 listopada 2019.

2) Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego
regulaminu, a w przypadku nabycia pojazdu, na który złożył ofertę, że nie będzie rościł
żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego pojazdu.

3) Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na pojazd objęty
przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.
4) Warunkiem przystąpienia do przetargu
w pkt 5 powyżej niniejszego ogłoszenia.

jest

wniesienie

wadium

określonego

5) Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu, w złotych polskich.

6) Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
7) Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną
odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub
odrzucenia oferty.

8) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
a) uczestnik przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej;
b) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia
umowy;
c) uczestnik przetargu nie zapłaci całkowitej ceny w ciągu 7 dni od dnia
zawarcia umowy sprzedaży.

9) Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji
pomiędzy stronami.

10) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta,
który nie wniósł wadium w prawidłowej wysokości;
b) nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt 6 niniejszego ogłoszenia;
lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień
mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
11) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta.
12) W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na dany
pojazd,
pomiędzy
Oferentami, którzy
zaproponowali najwyższą cenę,
zostanie
przeprowadzona aukcja (licytacja), której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w
ofertach.
a) aukcję (licytację) prowadzi wybrany przez komisję członek komisji przetargowej;
b). postąpienie wynosi nie mniej niż 5% ceny wywoławczej samochodu;
c). po ustaleniu wysokości postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając obecnych, po trzecim
ogłoszeniu, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę;
d) z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
13) O terminie ewentualnej aukcji (licytacji) Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w
przypadku gdy byli obecni przy otwarciu ofert, o którym mowa w pkt. 3, ustnie, podczas
otwarcia.
14) Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku
przetargu lub z chwilą udzielenia przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę w
przypadku aukcji (licytacji).
10. Termin zawarcia umowy sprzedaży

1) Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi nie później niż do 7 dni po wyborze przez komisję
przetargową najkorzystniejszej oferty.

2) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez
Organizatora przetargu, nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.

3) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje w terminie do 7 dni po zapłaceniu przez
Nabywcę całkowitej ceny nabycia.

4) Sprzedawca zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego
całkowitej ceny nabycia.

5) Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący.
11. W zakresie przetwarzania danych osobowych
Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w niniejszym postępowaniu
przetargowym względem osób fizycznych, od których dane osobowe będzie pozyskiwał, w
szczególności:
a. Kupującego będącego osobą fizyczną
b. Kupujacego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność
gospodarczą
c. Pełnomocnika Kupującego będącego osobą fizyczną (dane osobowe zamieszczone w
pełnomocnictwie)
d. Osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
przetargowego

1.

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 uchyleniu dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str.1) zwane dalej „RODO”
a. Administratorem danych osobowych, o których mowa powyżej jest Małopolski Ośrodek
Ruchu Drogowego w Nowym Sączu z siedzibą przy ul 29 Listopada 10; 33-300 Nowy
Sącz
b. Inspektorem danych osobowych w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym
Sączu jest Pan Zbigniew Hudziak , iod@mord.pl tel.18 4490880
c. Dane osobowe osób fizycznych, o których mowa powyżej, będą przetwarzane na
podstawie art. 6 ust 1 lit.b i c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem
przetargowym
d. Odbiorcami danych osobowych, o których mowa powyżej będą osoby lub podmioty,
którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie
obowiązujących przepisów prawa
e. Dane osobowe, o których mowa powyżej, będą przechowywane 10 lat zgodnie
zasadami archiwizacji obowiązującymi w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego
f. Obowiązek podania przez osoby, o których mowa powyżej, danych osobowych
bezpośrednio ich dotyczących jest obowiązkiem związanym z udziałem w postępowaniu
przetargowym i zawarciem umowy
g. W odniesieniu do danych osobowych osób, o których mowa powyżej, decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
h. Uzyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, lub organizacji
międzynarodowej
i. Osoby, o których mowa powyżej posiadają prawo :
i. Na podstawie art. 15 RODO dostępu do danych osobowych ich dotyczących
ii. Na podstawie art. 16 RODO do sprostowania swoich danych; realizacja tego
prawa nie może prowadzić do zmiany wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, zmiany postanowień umowy ani naruszać integralności
protokołu i załączników do niego

2.

iii. Na podstawie art. 18 RODO żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art.18 ust. 2 RODO; wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych skutkuje obowiązkiem po stronie przedsiębiorcy niezwłocznego
wskazania innej osoby w miejsce osoby żądającej ograniczenia przetwarzania jej
danych osobowych.
iv. Do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO
j. Osobom, o których mowa powyżej, nie przysługuje prawo:
i. W związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO do usunięcia danych osobowych
ii. Do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.20 RODO
iii. Na podstawie art.12 RODO sprzeciwu wobec przetwarzanych danych
osobowych, gdyż podstawą prawną tych danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. b i
c RODO.
3.
W myśl przepisów RODO administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Kupujący
– względem osób fizycznych, od których dane bezpośrednio pozyskał, w szczególności osoby fizycznej
do realizacji postępowania przetargowego.
4.
Kupujący jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem
Kupującego w postępowaniu zgodnie z art.13 lub art.14 RODO

Nowy Sącz , dnia…………..
…………………………………………………….
………………………………………………………………
(Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania składającego ofertę/nazwa i siedziba)
Numer NIP ................................. )*
Numer REGON .......................... )*
Numer PESEL ……………………………
Dowód osobisty seria/numer - ……………………………………
Tel ...............................................
Oferta na zakup samochodu
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego
określonego w Ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego Małopolskiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Nowym Sączu z dnia ………………………. oraz treścią wzoru umowy.
Akceptując warunki udziału w postępowaniu, oświadczam, że zapoznałem się ze stanem
przedmiotu sprzedaży / biorę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin (w
przypadku rezygnacji z oględzin przed złożeniem oferty)*
składam ofertę zakupu samochodu/ów marki:
1. SUZUKI Baleno 1.2 MR’16 o numerze rejestracyjnym KN90414
(marka samochodu i nr rejestracyjny samochodu)
za kwotę ............................. zł brutto (słownie złotych: ......................................................... ).
W załączeniu dowód wpłaty kwoty wadium.
W yrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod względem
oferowanej ceny - kwota wadium zaliczona została na poczet ceny.
Oświadczenie RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 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 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym.

W załączeniu:
1. dowód wpłaty wadium
2 ...................................................

…………………………………….
* - niepotrzebne skreślić

Umowa nr ……………………………

Zawarta w dniu .......................w Nowym Sączu pomiędzy:
Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym
Sączu przy ul. 29 Listopada 10,
reprezentowanym przez:
Pana Marka Pławiaka - Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym
Sączu,
zwanym dalej „Sprzedawcą",
a
Panem/Panią ............................................, legitymującym/ą się dowodem osobistym
seria .............. nr ........................ wydanym przez .............................................................. ,
numer PESEL .................................................................... ,
zamieszkałym/ą w ...........................................przy ul. ................................................... ,

zwanym/ą dalej "Kupującym",
o następującej treści:
§1.
Sprzedawca przenosi niniejszym na rzecz Kupującego własność pojazdu marki SUZUKI
Model Baleno 1.2 MR’16, o numerze rejestracyjnym KN90414, o nr VIN
MA3EWB32S00202992, rok produkcji 2016k, przebieg 15 tys. km, pojemność silnika 1242
ccm.

§ 2.
Sprzedawca oświadcza, że pojazd określony powyżej w § 1 jest wolny od wszelkich
wad prawnych oraz praw osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego
postępowania mogącego wywierać w chwili obecnej oraz w przyszłości jakiekolwiek
skutki w zakresie niniejszego oświadczenia.

§ 3.
1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu, określonego w § 1
niniejszej Umowy i nie zgłasza oraz nie będzie zgłaszał w przyszłości jakichkolwiek
roszczeń dotyczących tego pojazdu.
2. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego,
nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń.

§ 4.
1. Kupujący, tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłaci Sprzedawcy kwotę ....... ……
zł brutto (słownie: ............................................................................................................
złotych), przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze na podstawie
wystawionej przez Sprzedawcę faktury, nie później niż w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy sprzedaży.
2. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§5
1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi do 7 dni po uiszczeniu należnej kwoty, o
której mowa w § 4 w siedzibie Sprzedawcy.

2. Sprzedawca wraz z pojazdem wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty
dotyczące pojazdu, niezbędne do prawidłowego korzystania z pojazdu.

3. Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór samochodu
będącego przedmiotem sprzedaży.
§6
Wszelkie ewentualne koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w
tym wszelkie należności publicznoprawne obciążają Kupującego.
§7
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§8
1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają obowiązujące
w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd
miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
§9
Sprzedawca i Kupujący/nie dotyczy osoby fizycznej/ zobowiązują się do przestrzegania
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). Klauzula
informacyjna stanowi załącznik do niniejszej Umowy.
§ 10.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
egzemplarz otrzymuje Sprzedawca oraz jeden egzemplarz otrzymuje Kupujący.

KLAZULA

INFORMACYJNA

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 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,
s. 1) (zwanego dalej: „RODO”) niniejszym informuje się, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego /MORD/ z
siedzibą w Nowym Sączu 33-300 przy ul. 29 Listopada 10, zwany dalej „MORD”:dla:
a) Kupującego (osoby fizyczne ,osoby fizyczne prowadzące tzw. jednoosobową działalność
gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące działalność w postaci spółek prawa cywilnego),
b) osób reprezentujących Kupujących instytucjonalnych,
c) osób wskazanych przez Kupującego do kontaktu oraz do realizacji przedmiotu umowy
2. MORD wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) Zbigniewa Hudziaka, z którym można
skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z
tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt :
- drogą elektroniczną na adres iod@mord.pl,
- tel. 18 44 90 880,
- pocztą tradycyjną na adres siedziby MORD.
3. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 w zależności od roli przez nie pełnionej mogą być
przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:
a) zawarcia i realizacji przedmiotu umowy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust.
1 lit. b i c RODO),
b) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania
prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na MORD, co stanowi jej
prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c
RODO);
4. Dane osobowe mogą być ujawniane jedynie podmiotom upoważnionym do odbioru na
podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez MORD przez okres realizacji zawartych umów i
do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a ponadto przez okres wymagany przepisami prawa
dla archiwizacji danych dotyczących realizacji umów.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
8. MORD zapewnia prawo skorzystania z uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj.
prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub
żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo
wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w
przepisach RODO.
9. MORD informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych
osobowych narusza postanowienia RODO.

10. Podanie danych osobowych w celach:
a) realizacji przedmiotu umowy jest warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych może
skutkować brakiem możliwości jej zawarcia lub brakiem możliwości należytego jej wykonania,
b) w celach wynikających z przepisów prawa jest obligatoryjne na podstawie przytoczonych
przepisów prawa,
c) w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.
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