Załącznik nr 2
UMOWA Nr …….. / 2018 / SM
zawarta w Białymstoku w dniu ……………….……… pomiędzy stronami:
1. Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP 9662117220,
Straż Miejska w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, REGON
200175012, którą reprezentuje:
Krzysztof Kolenda - Komendant Straży Miejskiej w Białymstoku
zwana w dalszej części Zamawiającym,
a
2. …………….………………… z siedzibą ……………………, ul. ……………………..,
NIP ………., REGON ……….., reprezentowanym przez : …….………………………….
zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
(znak sprawy: SM.AL.RAT.2710-7/18) na wykonanie dostawy, której wartość nie przekracza
kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), wyłączonej ze stosowania przepisów w/w ustawy –
zawarto umowę następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa jednego fabrycznie nowego
samochodu osobowego, konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu 5 osób łącznie
z kierowcą, o parametrach określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy – zgodnie
z ofertą Wykonawcy z dnia …………………………….
2. Wyposażenie i parametry techniczne dostarczanego samochodu, niewymienione
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, nie będą gorsze niż w standardowej wersji danego
modelu dostępnej na rynku.
3. Dostawa przedmiotu umowy odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby
Zamawiającego przy ul. Składowej 11 w Białymstoku, gdzie będzie miało miejsce
przekazanie samochodu Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez obie strony
protokołu zdawczo-odbiorczego. Dostawa odbędzie się w dniach roboczych w godzinach
07:00-15:00. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć samochód na czas jego
przechowywania i przewozu. Ryzyko utraty lub uszkodzenia samochodu przechodzi na
Zamawiającego po dokonaniu jego wydania i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego
prze obie strony.
4. Wykonawca w dniu przekazania pojazdu, dostarczy Zamawiającemu: wyciąg ze
świadectwa homologacji pojazdu, kartę pojazdu, książkę serwisową, kartę gwarancyjną
i warunki udzielenia gwarancji, instrukcję obsługi w języku polskim, wszelką
dokumentację niezbędną do rejestracji samochodu oraz inne dokumenty przewidziane
w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

5. Wykonawca gwarantuje, że samochód jest wolny od wad konstrukcyjnych,
materiałowych, wykonawczych i prawnych oraz spełnia wymagania techniczne określone
przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach
publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
§2
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z należytą
starannością oraz zgodnie z:
a) postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu SM.AL.RAT.2710-7/18,
b) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz standardów,
c) zasadami sztuki i rzetelnej wiedzy technicznej oraz etyką zawodową i ustalonymi
zwyczajami.
§3
Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy: od daty podpisania niniejszej umowy do dnia
17.12.2018 r.
§4
1. Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie brutto
w wysokości ................. zł (słownie: ................................................................. złotych),
zgodnie z jego ofertą z dnia ...............................
2. Płatność z tytułu realizacji przedmiotu umowy nastąpi przelewem bankowym na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze VAT, po dokonaniu protokolarnego odbioru
samochodu, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie
wystawionej faktury VAT w wersji papierowej.
3. Dane do wystawienia faktury:
Nabywca: Miasto Białystok
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
NIP 9662117220
Odbiorca: Straż Miejska w Białymstoku
ul. Składowa 11, 15-399 Białystok
4. Za dzień zapłaty należności, uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
5. W przypadku nieterminowej płatności należności, Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
6. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest podpisany bez uwag przez
Zamawiającego protokół odbioru, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kwot naliczonych kar
umownych wynikających z not obciążeniowych wystawionych przez Zamawiającego
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za realizację niniejszej umowy.
§5
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji (bez limitu przebiegu kilometrów) na
przedmiot umowy:
a) …………. miesięcy na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne
i hydrauliczne,
b) …………. miesięcy na powłokę lakierniczą,

c) …………. lat na perforację blach nadwozia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na koszt własny postanowień gwarancyjnych
i serwisowych, o których mowa w ust. 1 lit. od a) do c). Koszty uwzględniają również
użyte w w/wymienionych czynnościach materiały niezbędne do ich prawidłowego
wykonania.
3. Wykonawca w okresie trwania gwarancji na zespoły i podzespoły mechaniczne,
elektryczne i elektroniczne, wykona na własny koszt wszystkie wymagane czynności
związane z obsługą i naprawami niezbędnymi do przywrócenia sprawności i stanu
technicznego określonego w § 1 ust. 5.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności, o których mowa w ust. 2 i 3
w niżej wymienionej autoryzowanej stacji obsługi na terenie miasta Białegostoku:
…………..…………………….…………, adres: ……………………………………….,
tel. kontaktowy do serwisu ASO ……….……………………………………………..……
5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wykonania wszystkich czynności
wynikających z ust. 2 i 3, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia
konieczności ich wykonania. W uzasadnionych przypadkach termin może zostać
wydłużony za zgodą Zamawiającego.
6. Pozostałe warunki gwarancji przyjmuje się według ogólnych zasad stosowanych przez
Wykonawcę dla danej marki pojazdu, zgodnie z wydaną Zamawiającemu kartą
gwarancyjną.
§6
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto w którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
2. W przypadku nieterminowej realizacji dostawy będącej przedmiotem umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji
umowy.
3. W przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych lub w okresie gwarancji i rękojmi,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda
przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) nie przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie do
21.12.2018 r.
2. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W sytuacji określonej w ust. 1 lit. a, postanowienia o karze umownej z tytułu odstąpienia
od umowy nie mają zastosowania.
§8
1. Ze strony Zamawiającego osobą do kontaktów oraz odpowiedzialną za realizację umowy
będzie ………………………………………, tel. kontaktowy ……………………, adres
e-mail: ……………………………………………………
2. Ze strony Wykonawcy osobą do kontaktów oraz odpowiedzialną za realizację umowy
będzie będzie ………………………………………, tel. kontaktowy ……………………,
adres e-mail: ……………………………………………………
3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 lub ust. 2 wymaga poinformowania drugiej strony.
Zmiana taka nie stanowi zmiany postanowień Umowy.
§9
1. Strony oświadczają, iż posiadają wiedzę, że niektóre dane zawarte w treści umowy, jak
również przedmiot umowy, stanowią informację publiczną i mogą być udostępniane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej.
2. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w treści
Umowy dla potrzeb udostępniania informacji publicznej.
§ 10
Sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych Wykonawcy opisano w załączniku nr 2
do umowy.
§ 11
Integralną część umowy stanowi formularz ofertowy Wykonawcy.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 13
Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy
pod rygorem nieważności.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
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Załącznik nr 1 do umowy
Charakterystyka fabrycznie nowego samochodu
DANE TECHNICZNE
Lp.

Pozycja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Marka i model pojazdu
Wersja pojazdu
Rok produkcji
Rodzaj pojazdu
Pojemność skokowa silnika (cm3)
Moc silnika (KM)
Rodzaj paliwa
Pojemność zbiornika paliwa (litry)
Emisja CO2 (g/km)
Zużycie energii (MJ/km)
Rodzaj napędu
Skrzynia biegów
Ilość miejsc
Norma emisji spalin
Kolor nadwozia

16
17
18
19

Typ nadwozia
Drzwi tylne
Długość całkowita pojazdu (mm)
Długość części bagażowej (mm)

20
21
22

Wysokość przestrzeni bagażowej (mm)
Emisja CO2 (g/km)
Zużycie energii (MJ/km)

Opis

WYPOSAŻENIE POJAZDU
Lp.

Opis

1
2
3
4
5
…
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Załącznik Nr 2 do umowy
Obowiązek informacyjny Zamawiającego dla podmiotów zewnętrznych
będących Wykonawcami umów na rzecz Straży Miejskiej w Białymstoku
Zgodnie z art. 13 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),
zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Straż Miejska w Białymstoku, ul.
Składowa 11, 15-399 Białystok, tel. 85 869 67 50, adres e-mail: strazm@um.bialystok.pl.
2. W Straży Miejskiej w Białymstoku powołany został Inspektor ochrony danych. Dane
kontaktowe: e-mail: mzajkowski@um.bialystok.pl, tel. 85 869 67 52.
3. Państwa dane uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania
wykorzystujemy w następujących celach:
a) Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy.
b) Wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych, tj. wystawiania
i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych.
Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać: przez
czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c)
RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”); przez czas, w którym
przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna:
obowiązek prawny); lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne
niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „naszym
prawnie uzasadnionym interesem”).
4. Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora, tj. zapisy ustawy o zamówieniach publicznych, Regulaminu Straży
Miejskiej w Białymstoku dotyczącego udzielania zamówień publicznych, wypełnienie
obowiązku prawnego ciążącego na Straży Miejskiej w Białymstoku.
5. Podanie danych jest niezbędnym wymogiem (m.in. ustawowym, w przypadku realizacji
zadań wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych) potrzebnym do zawarcia
i realizacji umów/umowy.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom
zainteresowanym (np. dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom
przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem
niniejszego postępowania; administrator w granicach przepisów prawa zapewni
poszanowanie prywatności dla osób, których dane zostały zawarte w ofercie.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa
dotyczących archiwizacji, tj. przez okres 5 lat.
8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych,
ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu do przetwarzania;
9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10. Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu;

11. Straż Miejska dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
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