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Załącznik Nr 5 do SIWZ  MK.2370.4.2020 

 

UMOWA /PROJEKT/ nr MK.2371.4.2020 

 

zawarta w dniu ………………..…2020 r. w Łodzi pomiędzy: 

Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi  

91-446 Łódź, ul. Zgierska 47, 

NIP 982-02-79-483  REGON 472 071 833, 

reprezentowaną przez : 

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

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” 

a 

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

NIP:  ……………………………….…….., REGON: ……………………..………………., 

reprezentowanym/ą przez : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym/ą w dalszej części „Wykonawcą”. 

 

Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa ubrań specjalnych dla strażaków 

Komendy Miejskiej PSP w Łodzi”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę Zamawiającemu 130 kpl. ubrań 

specjalnych zgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia /znak sprawy 

MK.2370.4.2020/ oraz ofertą Wykonawcy stanowiącymi integralną część niniejszej umowy, jak 

również postanowieniami niniejszej umowy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w SIWZ i Załączniku Nr 1do SIWZ - Opis 

przedmiotu zamówienia, oraz ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej 

umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy ceny, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. a), 

oraz do odebrania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami § 4. 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA 

Dostawa przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 zostanie zrealizowana w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 25 listopada 2020 r., a jego niedostarczenie przez Wykonawcę, we wskazanym 

terminie, upoważnia Zamawiającego do zastosowania uprawnień określonych w § 7 i 8 umowy. 

§ 3 

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostawę przedmiotu umowy określonego 

w § 1 ust. 1:  

a) cenę (wartość brutto): ……………………….. zł  

(słownie: …………………..……………………………………….......................………… zł), 

b) wartość netto: ………………………................. zł  

(słownie: ……………………........................………………………………………………  zł), 

c) wartość podatku VAT (23%)…………………   zł  

(słownie:……………………………………………….......................……………….…….. zł), 

d) cenę jednostkową brutto: ……...........………… zł 

(słownie:……………………………………….......................…………………..…………. zł). 
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2. Cena całkowita przedmiotu umowy brutto obejmuje także koszty jego dostarczenia do Magazynu 

Głównego Zamawiającego oraz ewentualnej wymiany rozmiaru, zgodnie z warunkami 

określonymi w SIWZ. 

3. Ustala się 30 dniowy termin zapłaty liczony od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do 

Zamawiającego po uprzednim odbiorze, potwierdzonym protokołem odbioru, podpisanym przez 

przedstawicieli obu stron. 

4. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego kwotą 

zapłaty nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności. 

§ 4 

DOSTAWA I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia całego przedmiotu umowy wraz z dokumentacją 

techniczną określoną w § 5 umowy,  na swój koszt i swoje ryzyko do Magazynu Głównego 

Zamawiającego w Łodzi, przy ul. Przybyszewskiego 60a, 93-126 Łódź, najpóźniej w terminie 

o którym mowa w § 2. Godziny pracy Magazynu Głównego od poniedziałku do piątku, w godz. 

8.00 -14.00. 

2. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego, na co najmniej 2 dni przed terminem odbioru, 

o dacie dostarczenia przedmiotu umowy do magazynu Zamawiającego. Strony dopuszczają 

zawiadomienie w formie faksu lub e-maila.  

3. Odbiór przedmiotu umowy będzie polegał na sprawdzeniu jego zgodności pod względem 

ilościowym, rozmiarów, a także zgodności przedmiotu umowy z wymaganiami określonymi  

w SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia oraz sprawdzeniu dokumentacji technicznej, o której 

mowa w § 5 umowy. 

4. Protokół odbioru zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

Bezusterkowy protokół odbioru ilościowego oraz techniczno-jakościowego stanowi podstawę do 

wystawienia faktury. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności co do rozmiarów lub jakości 

przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków i usunięcia wad 

w przeciągu maksymalnie 3 dni roboczych od dnia sporządzenia protokołu. W takim wypadku 

zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych brakach lub wadach w 2 egzemplarzach,  

po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. W przypadku braku dostarczenia całego przedmiotu umowy 

lub dokumentacji technicznej, o której mowa w § 5 umowy Zamawiający odmawia dokonania 

odbioru przedmiotu umowy.  

6. Zamawiający przy dostawie zastrzega sobie prawo do zweryfikowania wzoru przedmiotu umowy, 

na podstawie którego Wykonawca uzyskał świadectwo dopuszczenia z wzorem dostarczonego 

przedmiotu umowy.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) pobrania w trakcie odbioru 1 kompletu przedmiotu umowy do badań laboratoryjnych 

w jednostce badawczej do tego uprawnionej w celu określenia i sprawdzenia parametrów 

technicznych wyrobu co do  zgodności z zasadniczymi i deklarowanymi wymaganiami, 

b) w przypadku, gdy badania pobranego do badań kompletu przedmiotu umowy potwierdzą jego 

zgodność z zasadniczymi i deklarowanymi wymaganiami, pozostanie on u Zamawiającego 

i zostanie wliczony w ilość dostarczonego przedmiotu umowy, 

c) w przypadku stwierdzenia w wyniku badań wad w przedmiocie umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznej jego zamiany w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie 

dłuższym niż 30 dni, na zgodny z dokumentacją techniczno-technologiczną, pokrycia kosztów 

badań i ponownego przedstawienia Zamawiającemu wolnego od wad i zgodnego 

z zasadniczymi i deklarowanymi wymaganiami przedmiotu umowy, w celu dokonania 

ponownego odbioru. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych, 

o których mowa w § 8 oraz uprawnienia do odstąpienia od umowy. 

8. Po dokonanym odbiorze Zamawiający zastrzega sobie również możliwość dokonania w każdym 

czasie na własny koszt kompleksowego badania losowo wybranej próbki przedmiotu umowy pod 

względem zgodności z wymaganiami określonymi w SIWZ w wybranej przez siebie jednostce 
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notyfikowanej. W przypadku nie spełnienia jakiegokolwiek wymagania Wykonawca jest 

zobowiązany na własny koszt: 

a) odebrać całość przedmiotu umowy, niezależnie od tego czy częściowo jest on już w trakcie 

użytkowania, 

b) dostarczyć w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie dłuższym niż 30 dni, na warunkach 

niniejszej umowy nowy przedmiot umowy spełniający wymagania określone w SIWZ i opisie 

przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar 

umownych, o których mowa w § 8 oraz uprawnienia do odstąpienia od umowy.  

§ 5 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

1. Do przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dołączyć i dostarczyć w terminie, o którym 

mowa w § 2 umowy: 

a) aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania, wydane na podstawie rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu 

wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia 

oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 ze zm.), 

b) deklarację zgodności UE,  

c) instrukcję dotyczącą sposobu prania przedmiotu umowy z wykazem zalecanych środków 

piorących,  

d) instrukcję dotyczącą sposobu ponownej impregnacji/reimpregnacji przedmiotu umowy  

(po określonych cyklach prania) z wykazem zalecanych środków do impregnacji. 

§ 6 

GWARANCJA I REKLAMACJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu .......... miesięcy gwarancji i rękojmi na dostarczony 

przedmiot umowy. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu 

umowy. 

2. W okresie gwarancji i rękojmi przedmiot umowy, w którym zostaną stwierdzone wady i braki 

zaistniałe bez winy Zamawiającego podlegać będzie według wyboru Zamawiającego wymianie na 

wolny od wad i braków lub naprawie. W przypadku wymiany przedmiotu umowy, termin jej 

realizacji winien nastąpić nie później niż w ciągu 15 dni, natomiast w przypadku naprawy, termin 

jej realizacji winien nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni, liczonych od daty otrzymania od 

Zamawiającego pisemnego zawiadomienia. Koszty dostarczenia przedmiotu umowy do 

Wykonawcy i jego odesłania do Zamawiającego, pokrywa Wykonawca. Powyższe nie wyłącza 

innych uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji.  

3. Do okresu napraw lub wymiany w ramach reklamacji nie wlicza się dni ustawowo wolnych od 

pracy obowiązujących w Polsce. Strony dopuszczają zgłoszenie reklamacji w formie 

elektronicznej lub faksowej na adresy:  

 Zamawiający: e-mail: kmpsp07@straz.lodz.pl, nr faksu: 42 616 30 63 

 Wykonawca: e-mail: ………………………………… nr faksu: ………………………………… 

4. W przypadku, gdy naprawy gwarancyjne danego przedmiotu umowy przekroczą liczbę trzech, 

Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na nowy wolny od wad, na swój koszt.  

§ 6a 

WYMIANA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowiązuje się w ramach 

ustalonego wynagrodzenia wymienić na wniosek Zamawiającego nieużywany przedmiot umowy 

na nowy o innych rozmiarach wskazanych przez Zamawiającego we wniosku o wymianę. 

2. Wymiana może dotyczyć maksymalnie 25% całości dostarczonego przedmiotu umowy. 

3. Wymiana nastąpi na koszt Wykonawcy w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania przez 

Wykonawcę pisemnego wniosku Zamawiającego dotyczącego wymiany. 
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§ 7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W przypadku nie wykonania umowy w terminie wskazanym w § 2, przez który strony umowy 

rozumieją również niedostarczenie w tym terminie dokumentacji technicznej, o której mowa w § 5 

umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu 

dodatkowego. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić kosztów, jakie 

poniósł Wykonawca w związku z wykonywaniem umowy. Uprawnienie powyższe nie wyłącza 

ani nie ogranicza innych uprawnień Zamawiającego określonych w umowie. 

2. Zamawiający ma również prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w następujących 

przypadkach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 

będzie mógł żądać jedynie udokumentowanych kosztów, które poniósł w związku z realizacją 

przedmiotu umowy, 

b) w przypadku braku zamiany przez Wykonawcę przedmiotu umowy na zgodny 

z dokumentacją techniczno – technologiczną w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 

o którym mowa w § 4 ust. 7 lit. c), wobec stwierdzenia w wyniku badań jego wad, zgodnie 

z treścią § 4 ust. 7 lit. c) umowy, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej 

umowy w terminie 14 dni od dnia upływu wskazanego terminu z jednoczesnym zastrzeżeniem 

uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych, 

c) w przypadku braku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy spełniającego 

wymagania określone w SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia w zakreślonym terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym, o którym mowa w § 4 ust. 8 lit. b) umowy, wobec 

stwierdzenia w wyniku badań próbki przedmiotu umowy jej niezgodności z wymaganiami 

postawionymi w warunkach przetargowych, zgodnie z treścią § 4 ust. 8 umowy, Zamawiający 

uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia upływu 

wskazanego terminu, z jednoczesnym zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego do 

naliczenia kar umownych. 

3.  Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej.  

§ 8 

KARY UMOWNE 

1. Jeżeli Wykonawca opóźni termin dostarczenia przedmiotu umowy w stosunku do terminu  

o którym mowa w § 2 umowy, przez który strony umowy rozumieją również niedostarczenie  

w tym terminie dokumentacji technicznej, o której mowa w § 5 umowy, zobowiązany będzie do 

zapłaty kary umownej w wysokości 1% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej 

jednak niż 20% wartości umowy.  

2. Jeżeli opóźnienie dostarczenia przedmiotu umowy przekroczy 15 dni, Zamawiający ma prawo 

odstąpić od umowy niezależnie od tego, z jakiego powodu nastąpiło opóźnienie i naliczenia kar 

umownych w wysokości 30% wartości umowy. W takim przypadku Zamawiający nie będzie 

zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie poniósł w związku z umową.  

3. Za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad, w tym w zakresie rozmiarów 

przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 3% wartości umowy za każdy 

dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 5, nie więcej jednak 

niż 30% wartości umowy. 

4. Za każdą nieterminową realizację naprawy gwarancyjnej bądź wynikającej z rękojmi Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 3% wartości wadliwego przedmiotu umowy za każdy dzień 

opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu usunięcia wady i jego przekazania  

Zamawiającemu, o którym mowa w § 6 ust. 2, nie więcej jednak niż 30% wartości wadliwego 

przedmiotu umowy. 

5. Za wartość jednostkowego przedmiotu umowy przyjmuje się wartość określoną w § 3 ust. 1 lit. d), 

a za wartość umowy wartość określoną w § 3 ust. 1 lit.a). 
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6. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych 

w umowie, Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych, w wysokości 

odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości. 

7. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy wobec braku zamiany przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy na zgodny z dokumentacją techniczno – technologiczną, wobec 

stwierdzenia w wyniku badań, o których mowa w § 4 ust. 7 lit. c) umowy, wad w przedmiocie 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej 

w wysokości 30% wartości umowy. 

8. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy wobec braku dostarczenia 

przez Wykonawcę przedmiotu umowy spełniającego wymagania określone w SIWZ i opisie 

przedmiotu zamówienia wobec stwierdzenia w wyniku badań próbki przedmiotu umowy, 

o których mowa w § 4 ust. 8 umowy, jej niezgodności, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty 

na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 30% wartości umowy.   

9. Jeżeli Zamawiający opóźni termin płatności, zapłaci odsetki za każdy dzień opóźnienia, 

w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.  

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona wymiany przedmiotu umowy w terminie, o którym 

mowa w § 6a ust. 3, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości nie 

wymienionego przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia nie więcej jednak niż 25% wartości 

umowy. 

§ 9 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO 

1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej 

umowy poddadzą rozstrzygnięciu sporu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

§ 10 

ZMIANY W UMOWIE 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy 

w przypadku zaistnienia następujących warunków: 

a) urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiana stawki podatku 

od towarów i usług (VAT) powodować będzie zwiększenie lub zmniejszenie należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy z umowy, (kosztów umowy po stronie Wykonawcy), 

Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia o kwotę równą różnicy 

w kwocie podatku naliczonego przez Wykonawcę, 

b) wystąpienia konieczności zmiany terminu w związku z wydłużającym się postępowaniem 

albo gdy wystąpi zjawisko „siły wyższej” mające wpływ na termin realizacji przedmiotu 

umowy, 

c) w przypadku zmiany danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana 

siedziby, adresu, nazwy itp.), 

d) wystąpienia sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy  

i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby 

zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby 

dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej i sporządzona będzie w formie aneksu. 

3. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających 

do dokonania tej zmiany. W przypadku określonym w ust. 1 lit. b) podstawą dokonania zmiany 

będzie wniosek złożony przez Wykonawcę w terminie 30 dni od wystąpienia zjawiska „siły 

wyższej” wraz z dokumentacją potwierdzającą, że miało ono bezpośredni wpływ na wykonanie 

umowy. 
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§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią SIWZ, jej załączniki oraz oferta Wykonawcy.  

2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Klauzula Informacyjna 

2) SIWZ 

3) Oferta Wykonawcy 
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Załącznik Nr 1 do umowy SIWZ MK.2371.4.2020 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

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 (Dz. Urz. UE L 119/1 

z 4.5.2016 r.; dalej: „RODO”) Zamawiający informuje, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w celu realizacji postępowania związanego  

z przetargiem, a w przypadku wygranej - realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia procedury 

przewidzianej w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U z  2019 poz. 

1843 ze zm.; dalej: „Umowa”)  jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z siedzibą 

w Łodzi (kod pocztowy: 91-446), przy ul. Zgierskiej 47, NIP: 982-02-79-483, gdzie dostępna jest również 

oraz przechowywana polityka ochrony danych osobowych; kontakt z Administratorem możliwy jest pod 

numerem telefonu: 42 616 30 00 lub pod numerem faxu: 42 616 30 63 lub pod adresem e-mail: 

kmpsp07@straz.lodz.pl; 

2. Przetwarzanie zebranych danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji postępowania 

o udzielnie zamówienia publicznego, szczegółowo określonego w SIWZ (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO), a w przypadku Umowy – w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z niej (na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz w celu realizacji obowiązków księgowych lub podatkowych związanych  

z Umową, a określonych w przepisach odrębnych). Natomiast, w przypadku stosowania monitoringu 

wizyjnego i rozmów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, porządku 

publicznego oraz ochrony osób i mienia na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi; 

3. Udostępnienie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi jest konieczne – zgodnie  

z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a skutki odmowy ich podania szczegółowo określa ta 

ustawa; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, będą podmioty lub osoby, którym udostępniona będzie 

dokumentacja postępowania (zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych),  

a także zgodnie z ogólnymi przepisami w zakresie w nich przewidzianym: 

1) Administrator Danych Osobowych; pracownicy lub zleceniobiorcy Komendy Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej w Łodzi - upoważnieni przez Administratora do przetwarzania tych danych; 

2) inne jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w tym Komenda Wojewódzka Państwowej 

Straży Pożarnej w Łodzi, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej; 

3) podmioty świadczące usługi obsługi informatycznej oraz prawnej na rzecz Administratora; 

4) Urząd Miasta Łodzi, właściwy organ podatkowy oraz właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych; 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego (art. 97 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych), chyba że czas 

realizacji Umowy przekracza ten okres, wówczas przez czas jej trwania, a także przez okres niezbędny dla 

realizacji obowiązków księgowych lub podatkowych oraz ewentualną konieczność dochodzenia roszczeń 

wynikających z Umowy oraz przez okres przewidziany w przepisach prawa odnośnie archiwizacji 

dokumentacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz w aktach wewnętrznych Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi; 
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6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do: 

1) dostępu do ich treści, a także związane z nim prawo do ich uzupełnienia, poprawienia, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania (art. 15, 16 i 18 RODO),  

2) żądania informacji dotyczących przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jak i podmiotów, którym 

dane te zostały udostępnione; 

3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych  

(00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl); 

Jednakże, 

4) zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO, ma Pani/Pan wyłączone prawo do usunięcia danych; 

5) zgodnie z art. 20 RODO ma Pani/Pan wyłączone prawo do przenoszenia danych,  

6) zgodnie z art. 21 RODO ma Pani/Pan wyłączone prawo do wniesienia sprzeciwu,  

– w zakresie w jakim dopuszczają to wyłącznie przepisy RODO, zgodnie z podstawą na jakiej dane te są 

zebrane i przetwarzane,  

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich; 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny  

niż zautomatyzowany, jednakże nie będą podlegały profilowaniu. 

 

Potwierdzam otrzymanie niniejszej informacji, jak również akceptuje jej postanowienia dotyczące 

przetwarzania Moich danych osobowych w zakresie i sposób wskazany w niniejszej Klauzuli, w tym  

w odniesieniu do kategorii Odbiorców, którym zostaną udostępnione Moje dane osobowe. 

 

 

 

___________________________ 

pieczątka / podpis Administratora 

 

 

______________________________ 
                                                                                         Data, podpis  
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