
Załącznik nr 4 

 

 

UMOWA Nr …….. / 2020 / 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 

zwaną w dalszej części Zamawiającym,  

2. ………………………………….…………………………………………………………… 

z siedzibą ………………………..……..……………, ul. ……………….…………….., 

NIP ……………., REGON ………….., reprezentowanym przez : 

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

zwanym dalej Wykonawcą.  

 

§ 1 

Umowa zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego (Znak sprawy: SM.AL.RAT.2710.5.2020) na wykonanie usługi, 

której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, do 

którego nie miały zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 j.t.) zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy. 

§ 2 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania Dyspozytorskich Sieci 

Radiowych Straży Miejskiej w Białymstoku w zakresie pasma VHF (148-160 MHz), 

pasma UHF (410-430 MHz). 

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:  

a. Przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych urządzeń radiokomunikacyjnych 

analogowo-cyfrowych oraz osprzętu raz na pół roku, w okresie wiosennym                              

i jesiennym. 

b. Wykonywania usług napraw urządzeń radiokomunikacyjnych i osprzętu będących 

w posiadaniu i eksploatacji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy, 

wraz z wymianą materiałów i części zamiennych niezbędnych do przywrócenia 

urządzeń do używalności przy zachowaniu niezmienionych parametrów technicznych 

oraz dostarczania urządzeń zastępczych na czas wykonywania naprawy. 

c. Wykonywania usług instalacyjno-montażowych. 

d. Programowania urządzeń radiokomunikacyjnych. 

e. Świadczenia usług doradztwa technicznego, organizacyjnego oraz szkoleniowego 

w powyższym zakresie.  

f. Nadzoru i kontroli nad prawidłową eksploatacją i utrzymaniem sieci i urządzeń 

radiokomunikacyjnych w Dyspozytorskich Sieciach Radiowych Straży Miejskiej                      

w Białymstoku. 

3. Przegląd konserwacyjny obejmuje niżej wymienione grupy urządzeń: 

a. stacja bazowa przemiennika + system antenowy, 

b. stacja bazowa + system masztowo-antenowy wolnostojący lub z zespołem odciągów, 

c. stacja przewoźna + system antenowy, 



d. stacja noszona + układ zasilania/ładowania, 

4. Przegląd konserwacyjny obejmuje następujące czynności: 

a. regulacje torów nadawczo-odbiorczych, 

b. sprawdzenie mikrofonów, głośników oraz innych akcesoriów dołączonych do 

radiotelefonu, 

c. sprawdzenie zasilania: baterii, akumulatorów w urządzeniach przenośnych, zasilania 

sieciowego (zasilanie sieciowe zaczyna się od najbliższego zabezpieczenia do 

urządzenia) w urządzeniach bazowych i przemiennikach, instalacji zasilającej 

w pojazdach, 

d. sprawdzenie, konserwacja, dostrojenie, ustawienie systemu antenowego, 

e. wszelkie czynności polegające na czyszczeniu, sprawdzaniu jakości połączeń 

pomiędzy elementami składowymi poszczególnych podzespołów wchodzących 

w skład danego urządzenia, 

f. konserwacja masztu, w skład której wchodzą oględziny zakończone ekspertyzą oraz 

prace remontowe zlecone oddzielnym zleceniem; w skład oględzin masztu wchodzi 

wstępna ocena techniczna konstrukcji, połączeń elektrycznych i mechanicznych, stan 

techniczny odciągów z regulacją; oględziny zostają zakończone ekspertyzą opisującą 

stan bezpieczeństwa konstrukcji oraz wykazem niezbędnych prac do wykonania wraz 

z ich wyceną; prace te mogą być zlecone Zamawiającemu oddzielnym zleceniem po 

akceptacji kosztów przez Wykonawcę.  

5. Zakres konserwacji powinien być przeprowadzony z należytą starannością przy użyciu 

specjalistycznych urządzeń i sprzętu pomiarowego tak, aby urządzenia po konserwacji 

spełniały następujące warunki: 

a. urządzenia powinny zachować parametry zgodne z danymi zawartymi w materiałach 

projektowych, dokumentacji technicznej, instrukcji urządzenia, 

b. urządzenia po wykonaniu przeglądu - konserwacji powinny spełniać wymogi zgodne 

z pozwoleniem radiowym,  

c. urządzenia powinny spełniać warunki BHP tak pod względem radiowym, 

elektrycznym jak i mechanicznym. 

W przypadku, jeśli czynności konserwacyjne nie będą w stanie doprowadzić urządzenia 

do spełnienia punktów a, b, c i zajdzie potrzeba wymiany elementów należy o tym 

powiadomić Wykonawcę. 

6. Wszystkie zmiany parametrów urządzeń, które zleci Zamawiający do planowej 

konserwacji będą wykonywane w ramach tej konserwacji. 

7. Przeprogramowanie radiotelefonów (zmiana kanałów, moc, inne parametry techniczne) 

w trakcie ustalonego przeglądu – konserwacji wchodzi w skład stawki rocznej.  

8. W przypadku przeprogramowania radiotelefonów w terminie innym niż planowy przegląd 

konserwacyjny Zamawiający może dostarczyć radiotelefony do siedziby Wykonawcy,                    

a jeśli nie ma takiej możliwości, Wykonawca powinien wykonać przeprogramowanie                  

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

9. Prace powinny być wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującym Pozwoleniem 

Radiowym. 

§ 3 

1. Szczegółowy wykaz urządzeń radiokomunikacyjnych oraz ilość zlecanych usług 

serwisowych określa  Załącznik nr 1 do umowy. 

2. Zamawiający zastrzega, że rodzaje i ilości typów urządzeń podane w Załączniku nr 1 do 

umowy mogą ulec zmianie podczas trwania umowy.  



3. Ilość zlecanych usług będzie wynikać z faktycznych potrzeb Zamawiającego w tym 

zakresie, przy czym łączna wartość zamówienia nie przekroczy kwoty jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwoty, o której mowa w § 7. 

4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonywał: 

a. odbioru urządzeń radiokomunikacyjnych do przeglądu konserwacyjnego lub naprawy 

z siedziby Zamawiającego przy ul. Składowej 11 w Białymstoku lub innego miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego (siedziby Posterunków Straży Miejskiej 

w Białymstoku), 

b. zwrotu w/w urządzeń po wykonaniu usługi do miejsca odbioru Zamawiającego. 

5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dokładnej dacie przeprowadzenia konserwacji 

na 5 dni przed planowanymi pracami, a w przypadku prac dokonywanych w obiektach 

nienależących do Zamawiającego na 7 dni przed przewidywanym terminem prac. 

Zamawiający zawiadomi również o planowanych pracach właścicieli tych obiektów. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że urządzenie radiokomunikacyjne nie 

nadaje się do eksploatacji lub naprawa urządzenia ze względów ekonomicznych jest 

nieopłacalna – Wykonawca wystawia odpowiedni dokument będący podstawą do 

wycofania urządzenia z eksploatacji. 

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie urządzeń 

wynikające z niewłaściwej obsługi Zamawiającego, fizycznego zużycia lub napraw 

dokonywanych przez nieupoważnione osoby. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego prowadzenia stosownej dokumentacji 

dotyczącej prowadzonych przeglądów i napraw urządzeń radiokomunikacyjnych. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich czynności wynikających 

z niniejszej umowy z należytą starannością, przy zachowaniu zasad  bhp i zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

10. Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia 

wynikające z jego działalności. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi będące przedmiotem umowy we 

własnym punkcie naprawczym. Wykonawca nie może powierzyć, zlecić wykonania 

w/wymienionych prac osobom i podmiotom trzecim. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie urządzeń radiokomunikacyjnych od chwili 

wydania do chwili zwrotu urządzenia do miejsca wskazanego w § 3 ust. 4. 

2. Usługi będące przedmiotem umowy realizowane będą w oparciu o pisemne zlecenie 

wykonania usługi, składane przez Zamawiającego w dni robocze w godz. 6.00-22.00, 

z podaniem ilości i rodzaju sprzętu przeznaczonego do naprawy.  

Dopuszcza się drogę faksową lub elektroniczną (e-mail). Nr faxu Wykonawcy 

…………………, adres e-mail Wykonawcy: ……………………………………………… 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić przyjęcie zlecenia do realizacji.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usług będących przedmiotem umowy: 

a) w przypadku przeglądów konserwacyjnych – w terminie nie przekraczającym 4 dni 

roboczych, licząc od terminu przekazania zlecenia, o którym mowa w ust. 2. 

b) w przypadku napraw – w terminie 2 dni roboczych licząc od terminu przekazania 

zlecenia, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem, że czas reakcji od chwili 

zgłoszenia awarii urządzenia nie może przekroczyć 4 godzin. Przez reakcję 

rozumie się przyjazd technika Wykonawcy na miejsce awarii i ustalenie 

przyczyn. 



4. W przypadku braku możliwości dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 3 lit. b), 

Wykonawca bezpłatnie dostarczy Zamawiającemu sprzęt zastępczy, o parametrach 

technicznych nie gorszych niż sprzęt naprawiany, w terminie nie dłuższym niż 1 dzień 

roboczy, licząc od upływu terminu naprawy wskazanego w ust. 3 lit. b). 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 zwrot sprzętu zastępczego nastąpi w terminie                    

3 dni roboczych od momentu zwrócenia przez Wykonawcę sprzętu z naprawy. 

6. Zamawiający uzna usługę za zrealizowaną, po podpisaniu przez Strony bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT. 

7. Wykaz wymienionych materiałów i części zamiennych Wykonawca każdorazowo 

przedstawi na fakturze VAT. 

8. W przypadku ustalenia przy odbiorze, że usługa wykonana została wadliwie, lub 

urządzenie radiokomunikacyjne zostało uszkodzone w trakcie transportu lub serwisu 

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do usunięcia wad w terminie nie 

przekraczającym 2 dni roboczych, licząc od dnia sporządzenia protokołu zawierającego 

stwierdzone usterki. 

§ 5 

Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy zużyty sprzęt radiokomunikacyjny lub zużyte  

podzespoły, a Wykonawca będzie je nieodpłatnie odbierał w celu recyklingu lub utylizacji. 

 

§ 6 

1. Wykonawca udzieli … miesięcznej gwarancji na wykonane usługi oraz na użyte 

materiały i części zamienne, licząc od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru. 

2. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad w wykonaniu przedmiotu umowy 

Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego ich usunięcia w terminie nie 

przekraczającym 2 dni roboczych, licząc od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji na nr 

faxu/adres e-mail określone w § 4 ust. 2. 

3. W przypadku braku możliwości dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2, 

Wykonawca bezpłatnie dostarczy Zamawiającemu sprzęt zastępczy, o parametrach 

technicznych nie gorszych niż sprzęt naprawiany, w terminie nie dłuższym niż 1 dzień 

roboczy, licząc od upływu terminu naprawy wskazanego w ust. 2. 

 

§ 7 

1. Wartość całego zamówienia przy zastosowaniu jednostkowych cen ryczałtowych 

określonych w  Załączniku nr 1 do umowy nie przekroczy kwoty brutto 

.........................................zł, słownie .....................................................................................  

2. Ceny ryczałtowe, o których mowa w ust. 1 uwzględniają: 

a) koszt odbioru urządzeń radiokomunikacyjnych do przeglądu konserwacyjnego lub  

naprawy z siedziby Zamawiającego przy ul. Składowej 11 w Białymstoku lub innego 

miejsca wskazanego przez Zamawiającego (siedziby Posterunków Straży Miejskiej 

w Białymstoku) i zwrotu w/w urządzeń po wykonaniu usługi do siedziby 

Zamawiającego, 

b) koszt dostarczenia i odbioru urządzeń zastępczych na czas wykonywania naprawy 

do/z siedziby Zamawiającego jak wyżej,  

c) koszt wykonania usługi naprawy (bez kosztów materiałów i części zamiennych, 

niezbędnych do przywrócenia urządzeń do używalności przy zachowaniu nie 

zmienionych parametrów technicznych). 

3. Wykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń do Zamawiającego w przypadku gdy 

podana w ust. 1 wartość zamówienia nie zostanie wyczerpana. 



4. W przypadku wykorzystania wartości całego zamówienia w kwocie brutto określonej 

w ust. 1 przed upływem terminu zakończenia umowy, następuje automatyczne 

rozwiązanie umowy. 

§ 8 

Do koordynacji prac związanych z realizacją umowy wyznacza się: 

1. ze strony Zamawiającego ……………………….…………………………………………. 

2. ze strony Wykonawcy ……………………………………………………………………… 

 

§ 9 

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje 

się zapłacić Zamawiającemu następujące kary w wysokości: 

a) 10% wartości umowy, o której mowa w § 7 ust. 1, gdy Zamawiający rozwiąże Umowę 

(wypowie Umowę lub od niej odstąpi) z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, 

b) 10% wartości, o której mowa w § 7 ust. 1, w przypadku rozwiązania Umowy 

(wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od Umowy) przez Wykonawcę na 

jakiejkolwiek podstawie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego; 

c) 0,5 % wartości umowy, o której mowa w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w §4 ust. 3 lit. a) i b), § 4 ust 4, § 

6 ust. 2. 

2. Zapłata kary, o której mowa w ust. 1 lit. c) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

wykonania Umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar z faktur wystawianych przez 

Wykonawcę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar. 

 

§ 10 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na wykonane usługi będące przedmiotem 

umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy nr: 

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

2. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 1 rachunek do płatności należności 

wynikającej z umowy widnieje w wykazie podmiotów prowadzonych przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „białej liście”) i ten rachunek rozliczeniowy 

posiada powiązany z nim rachunek VAT.  

Dotyczy Wykonawcy zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT.  

3. W przypadku zmiany  rachunku określonego w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się  do 

niezwłocznego pisemnego poinformowania o tej okoliczności w celu zweryfikowania 

zapisów umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż właściwym organem w zakresie rozliczania podatku VAT jest 

Naczelnik ……………… Urzędu Skarbowego w ……………………...………………….  

Dotyczy Wykonawcy zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT.  

5. Zamawiający oświadcza, że płatności za faktury wystawione przez Wykonawcę będącego 

czynnym podatnikiem VAT będą dokonywane na rachunek wskazany w ust. 1                                      

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.   



6. Datą dokonania zapłaty należności z faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

7. 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 

8. Zamawiający jest czynnym płatnikiem podatku VAT. 

9. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego 

ustawowymi odsetkami. 

 

§ 11 

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, Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej                       

i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wypowiedzenia w trybie 

natychmiastowym Umowy z jednoczesnym naliczeniem kary, o której mowa                              

w § 9 ust. 1 lit. a) w przypadku, gdy Wykonawca przekroczy termin, o którym mowa              

w § 4 ust. 3 lit. b) o 14 dni roboczych lub nie wywiąże się terminowo z obowiązku 

dostarczenia sprzętu zastępczego zgodnie z § 4 ust. 4. 

4. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

ze wskazaniem okoliczności uzasadniających wypowiedzenie. 

 
§ 12 

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. 

 

§ 13 

Sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych Wykonawcy opisano w Załączniku nr 2 

do umowy. 

§ 14 

1. Umowa niniejsza obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2020 r. lub do 

osiągnięcia kwoty określonej w § 7 ust. 1.  

2. Strony ustalają, że spory wynikające z realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 



4. Zmiana postanowień umowy następuje w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

5. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak 

i Zamawiający. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                     WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do umowy 

 

 

 

Wykaz urządzeń radiokomunikacyjnych i cennik usług serwisowych 

 
Tabela A 

lp. rodzaj i typ urządzenia przeznaczonego do  przeglądu i 

konserwacji 

ryczałtowa cena jednostkowa brutto 

za czynności przeglądu i konserwacji  

(rocznie) (zł) 

radiotelefony analogowo-cyfrowe   

1 HYTERA MD 785G przewoźny   

2 HYTERA PD 785G noszony   

3 HYTERA PD 685G noszony  

radiostacje bazowe   

4 HYTERA MD 785G    

5 MOTOROLA GM 360    

zespół masztowo-antenowy   

6 Zespół masztowo-antenowy (na posterunkach SM)   

7 Zespół przemiennika radiotelefonicznego   

 

Tabela B 

 

lp. przedmiot naprawy 
ryczałtowa cena jednostkowa brutto 

za usługę naprawy (zł) 

1 stacja bazowe przemiennika + system antenowy    

2 stacja bazowa + system masztowo-antenowy wolnostojący 

lub z zespołem odciągów  

  

3 stacja przewoźna analogowo-cyfrowa + system antenowy    

4 stacja noszona analogowo-cyfrowa    

 

Tabela C 

 

lp. pozycja 
ryczałtowa cena brutto za jedną 

roboczogodzinę (zł) 

1 usługi instalacyjno-montażowe   

2 usługi programowania/przeprogramowania  urządzeń    

3 usługi doradztwa technicznego i szkoleniowego   
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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 Państwa danych jest Straż Miejska w Białymstoku, ul. Składowa 11,         

15-399 Białystok; kontakt: strazm@um.bialystok.pl, 85 869 67 50. 

2) W Straży Miejskiej w Białymstoku powołany został Inspektor ochrony danych,                       

kontakt – 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). 

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) Dane mogą być przekazywane  podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa. 

6) Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.  

7) Dane będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy. 

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 Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

10) 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. 

11) Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu. 

12) 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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