Załącznik nr 5 do SIWZ

Projekt umowy
Zawarta w dniu …………………… w Kętach pomiędzy:
Ochotniczą Strażą Pożarną w Malcu ul. Świętojańska 53, 32-651 Nowa Wieś
NIP 549-20-74-796 , REGON 357233489, którą reprezentuje:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..,
zwanym w treści umowy Kupującym, a:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… zwaną/ym w treści umowy
Sprzedającym,
§ 1.
1. Niniejszą umowę zawiera się w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 września
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.).
2. Sprzedający zobowiązuje się zrealizować zamówienie publiczne pn.: „Dostawa nowego
samochodu pożarniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcu
z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej” zgodnie ze Specyfikacją
Warunków Zamówienia (dalej SWZ) oraz ofertą Sprzedającego, które stanowią integralną
część niniejszej umowy, a Kupujący zobowiązuje się odebrać towar i zapłacić cenę.
3. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać oraz dostarczyć pojazd kompletny, wolny od wad
fizycznych i prawnych oraz fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem przekazania
Zamawiającemu.
§ 2.
1. Strony ustalają, iż przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 15.12.2021 r.
2. Sprzedający ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli jego
niedotrzymanie stanowi konsekwencję przypadków opisanych w § 11 ust. 1 lit. b.

§3
Kupujący odbierze przedmiot umowy w siedzibie Wykonawcy.
§ 4.
Sprzedający odpowiada za działania i zaniechania osób, z pomocą których zobowiązania
wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne
działanie lub zaniechanie.
§5

1. Sprzedający zawiadomi Kupującego drogą elektroniczną z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem o planowanej dacie dostawy pojazdu.
2. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad lub
usterek.
3. Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady lub usterki przedmiotu
odbioru to Kupującemu przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia Kupujący może odmówić odbioru do
czasu ich usunięcia przez Sprzedającego w terminie wyznaczonym przez Kupującego,
b) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia oraz uniemożliwiają użytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Kupujący może odstąpić od umowy
z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego w terminie 14 dni od daty powzięcia
wiadomości o zaistniałych wadach lub usterkach. W tym przypadku wynagrodzenie z
tytułu wykonania niniejszej umowy nie będzie przysługiwało Sprzedającemu.
4. O usunięciu wad lub usterek Sprzedający powiadomi Kupującego w formie pisemnej
najpóźniej następnego dnia po wyznaczonym przez Kupującego terminie ich usunięcia.
5. Jeżeli dostarczony samochód będzie niezgodny z ofertą Kupującego lub w inny sposób nie
będzie spełniał wymagań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Sprzedawca
odbierze dostarczony pojazd z miejsca przeznaczenia, do którego został dostarczony na
swój koszt w terminie nie dłuższym niż w 10 dni roboczych następujących po dniu
zgłoszenia tego faktu. Za dzień roboczy uważa się zarówno w niniejszym ustępie, jak i w
całej umowie każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy.
§ 6.
1. Sprzedający, zgodnie z treścią złożonej oferty, udziela Kupującemu gwarancję na
zabudowę na okres 48 miesięcy oraz podwozie na okres 24 miesięcy od daty odbioru.
2. W okresie gwarancyjnym Sprzedający zobowiązuje się usuwać nieodpłatnie wady
przedmiotu umowy ujawnione po odbiorze końcowym, w terminie 3 dni od dnia
zgłoszenia Sprzedającemu, o ile dostępne będą na rynku niezbędne części.
3. Rękojmia za wady na przedmiot niniejszej umowy wynosi 2 lata od daty odbioru
przedmiotu umowy.
§ 7.
1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają
wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę:
netto
- ------------------- zł
-- % VAT - ------------------- zł
brutto
- ------------------ zł
2. Wynagrodzenie to jest ostateczne, nie ulega zmianie i obejmuje wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu umowy, za wyjątkiem sytuacji opisanych w § 11 ust. 1 lit. a
niniejszej umowy.
3. Rozliczenie Sprzedającego za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo na
podstawie faktury końcowej. Podstawą wystawienia faktury przez Sprzedającego będzie

sporządzony i podpisany przez przedstawiciela Kupującego oraz Sprzedającego protokół
odbioru przedmiotu umowy.
4. Prawidłowo wystawiona faktura płatna będzie w terminie do 30 dni od dnia jej doręczenia
Kupującemu.
5. Kupujący dokona zapłaty faktury na konto Sprzedającego nr…………………………
6. Fakturę należy wystawiać na: Ochotniczą Strażą Pożarną w Malcu z siedzibą
w Malcu, ul. Świętojańska 53, 32-651 Nowa Wieś, NIP 549-20-74-796, REGON
357233489
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za zwłokę
w zapłacie faktury.
8. Z chwilą zapłaty wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 prawo własności przechodzi na
Kupującego.
9. Wydanie pojazdu nastąpi z chwilą podpisania bezusterkowego odbioru.
10. W przypadku powierzenia części prac podwykonawcom o których mowa w § 8 , do faktury
należy dołączyć dokumenty wymienione w § 8 ust. 15.
11. Brak dowodu zapłaty Podwykonawcy (Podwykonawcom), o których mowa w § 8 ust. 15
jest podstawą do wstrzymania w całości wypłaty wynagrodzenia Sprzedającemu do czasu
uzupełnienia przedmiotowego dowodu zapłaty. Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia nie
stanowi podstaw do jakiejkolwiek odpowiedzialności Kupującego, w tym nie tworzy po
stronie Wykonawcy uprawnienia do żądania odsetek z tytułu zaległego wynagrodzenia.
§ 8.
1. Zgodnie z ofertą złożoną w przetargu, Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia, zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp następującemu/ym Podwykonawcy/om:
.......................................................................................................................................................
..................
(imię i nazwisko/nazwa Podwykonawcy)
.......................................................................................................................................................
..................
(osoby do kontaktu i dane kontaktowe)
.......................................................................................................................................................
.................
(zakres powierzanej części zamówienia)
2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania dostaw
stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez
akceptację umowy o podwykonawstwo
3. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu:
a. projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy,
b. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo której
przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 od dnia jej zawarcia,
c. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi a także zmian tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
5. Wykonawca zobowiązuje się iż :
1)

Podwykonawca

lub

dalszy

Podwykonawca

zamierzający

zawrzeć

umowę

o

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, każdorazowo przedłożą Zamawiającemu
projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dołączą zgodę
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,
2) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na dostawy przedłożą
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
3)Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca każdorazowo przedłożą Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie nie
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
7. Zapisy ust. 4 mają zastosowanie do zmian projektów umów i zmian umów.
8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i
obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a
Wykonawcą.
9. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
usługi lub roboty budowlanej.
10. W przypadku jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 9,
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
11. Zamawiający ma prawo zgłoszenia w terminie 14 dni:
1) w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane (i projektu jej zmiany):
a) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ);
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust 9
c) gdy zawiera postanowienia niezgodne z w ust 8
2) w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy i jej zmian, w przypadkach, o których mowa w ust. 1.
12. Zamawiający ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną
przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, lub który
zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na dostawy na
zasadach wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

14. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca w przypadku
konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, na sumę większą niż 5% wartości umowy.
15. Jako jednej z podstaw do uregulowania płatności faktury wystawionej przez Wykonawcę,
Zamawiający będzie żądał dowodu zapłaty podwykonawców o uregulowaniu wobec nich przez
Wykonawcę wszystkich należnych płatności za wykonane dostawy i usługi wynikające z
bieżącego fakturowania. Dotyczy to odpowiednio dowodów zapłaty wobec dalszych
podwykonawców.
§9
1. Kupujący ma prawo rozwiązać umowę ze Sprzedającym w trybie natychmiastowym
w razie wystąpienia następujących okoliczności:
1) realizacji przez Sprzedającego przedmiotu umowy w sposób nienależyty, sprzeczny
z postanowieniami umowy, w sposób niezgodny z przepisami prawa lub ze złożoną
ofertą,
2) gdy Sprzedający nie przystąpi do usunięcia stwierdzonych wad lub usterek, odmówi
usunięcia wad lub usterek w przedmiocie umowy w terminie 7 dni od daty wezwania
go do ich usunięcia przez Kupującego,
3) stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy wad istotnych nie nadających się
do usunięcia. Wadą istotną jest wada uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej przeznaczeniem. W takim przypadku wynagrodzenie z tytułu
wykonania umowy nie będzie przysługiwało Sprzedającemu.
2. Rozwiązanie będzie dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyn rozwiązania.
§ 10.
1. W razie zaistnienia 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 istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu
umowy.
2. W przypadku określonym w ust. 1 postanowienia o karach umownych nie mają
zastosowania i Sprzedający nie może żądać odszkodowania.
§ 11.
1) Kupujący przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedającego w następujących
przypadkach:
a) Zmiana wynagrodzenia Sprzedającego może nastąpić w przypadku:
- działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT
lub wprowadzenie nowego podatku,

b) Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić
w przypadku:
- działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się
uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia
Sprzedającemu wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia
siły wyższej strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu
ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych
powstałych na skutek działania siły wyższej, w takim przypadku termin zakończenia
przedmiotu umowy może zostać przesunięty o udokumentowany czas przerwy.
- Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np.
danych teleadresowych Sprzedającego, Kupującego itp.)- zmiana może nastąpić
poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.
2) Zmiana postanowień umowy z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.
3) Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona
sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych i wymaga zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności.

§ 12.
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
umownych przez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
a. Kupujący płaci Sprzedającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Sprzedającego z winy Kupującego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego
w § 7 ust. 1.
b. Sprzedający płaci Kupującemu kary umowne:
- za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Kupującego z przyczyn
leżących po stronie Sprzedającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
określonego w § 7 ust. 1,
- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia z przyczyn
leżących po stronie Sprzedającego w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto
określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. Za zwłokę uznaje się każde
przekroczenie terminu określonego w § 2 ust.1,
- za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie
gwarancji lub rękojmi, za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia
następnego po dniu wyznaczonym przez Kupującego za termin usunięcia tych wad,
- w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokości 0,2% należnego im wynagrodzenia,
- w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za zwłokę
w terminie zapłaty.

2. Zapłata kary umownej na rzecz Kupującego może nastąpić poprzez potrącenie naliczonej
wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Sprzedającemu wynikającej z wystawionej przez
niego faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę.
3. Kupujący ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych
w przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia.

§ 13.
1. Sprzedający nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub
obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie, dokonywania obciążeń tych praw
w jakiejkolwiek formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub
czynności wywołującej podobne skutki; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy
lub jej części, a także zastawienia lub przeniesienia korzyści wynikającej z Umowy lub
udziału w niej na osoby trzecie, w tym także poprzez dokonywania zastawu czy objęcia
umową poręczenia lub czynności wywołującej podobne skutki. Wyżej wymienione
czynności dokonane pomimo zakazu są względem Kupującego bezskuteczne.
2. Określone w ust. 1 zakazy nie mają zastosowania do zawartych w niniejszej umowie
postanowień dotyczących bezpośrednich płatności Kupującego na rzecz podwykonawców.

§ 14.
Wszelka korespondencja miedzy stronami związana z realizacją niniejszej umowy powinna być
kierowana z zachowaniem formy pisemnej na adresy:
1) dla Kupującego:
Ochotniczą Strażą Pożarną w Malcu
ul. Świętojańska 53,
32-651 Nowa Wieś
tel:
e-mail:
2) dla Sprzedającego:
nazwa Sprzedającego:
adres:
kod i miejscowość:
tel. (nr kier.) ...; faks (nr kier.) ...
e-mail: ...
§ 15.
1. Kupujący może odstąpić od umowy:
1) gdy Sprzedający realizuje zobowiązanie w sposób sprzeczny z umową, w szczególności
zleca wykonanie prac będących przedmiotem umowy innym osobom, niż wskazane w Ofercie
lub rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w ofercie i nie zmienia sposobu
realizacji umowy na skutek przeprowadzonej kontroli, mimo wezwania przez Kupującego do
usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu - w terminie do 30 dni od pisemnego
poinformowania Wykonawcy o nieprawidłowościach;

2) jeżeli Sprzedawca zaprzestanie realizacji umowy lub zwłoka w dostawie w stosunku do
terminu określonego w § 2 ust. 1 będzie trwała dłużej niż 7 dni - w terminie do 30 dni od
upływu siódmego dnia opóźnienia;
2. Oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od umowy będzie miało formę pisemną
i będzie zawierało uzasadnienie. Oświadczenie to może zostać doręczone Kupującemu listem
poleconym, osobiście lub drogą elektroniczną.
§ 16.
1. Wszelkie dozwolone prawem zmiany niniejszej umowy – wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2021r. poz. 1129 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy.

§ 17.
Ewentualne spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Kupującego.
§ 18.
Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków umownych:
- ze strony Kupującego jest P. ………………….,
- ze strony Sprzedającego jest P. ----------------------------------------------.
§ 19.
1.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału,
w tym jeden dla Sprzedającego i dwa dla Kupującego.
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:
▪

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OSP w Malcu reprezentowana przez
Prezesa OSP;

▪

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr OSP.271.1.2021.
pn.: „Dostawa nowego samochodu pożarniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży
Pożarnej w Malcu z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej” prowadzonym
w trybie podstawowym bez negocjacji;

▪

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust.1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),

dalej „ustawa Pzp” lub podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie
Administratora na podstawie stosownych umów z nim zawartych;
▪

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres, który wyznaczony zostanie
przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
działania archiwów zakładowych, chyba ze przepisy szczególne stanowią inaczej;

▪

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,

▪

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

▪

posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− 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;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

▪

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.
c RODO.

SPRZEDAJĄCY :

____________________
* niepotrzebne skreślić

KUPUJĄCY:

