
   Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 

 

 

WZÓR UMOWY 

 

 

Umowa Nr ……………….. 

 

zawarta w dniu …………………………….. w Białymstoku pomiędzy Stronami: 

 

Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP 9662117220, Straż Miejska                               

w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, którą reprezentuje: 

Krzysztof Kolenda - Komendant Straży Miejskiej w Białymstoku 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

a  

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

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

*wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w ……………..…………………..………… 

*wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

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

1. ……………………………………………………………………………………..……….. 

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

zwanym dalej „Wykonawcą”.  

 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego (znak sprawy: SM.AL.RAT.2711.3.2020) zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 

ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawarto umowę o następującej treści:  

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego (ON), zwanego 

dalej paliwem, do samochodów służbowych Straży Miejskiej w Białymstoku w systemie 

sprzedaży bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych (identyfikatorów), w ilościach 

stosownie do potrzeb Zamawiającego. 

2. Zamawiający gwarantuje wykorzystanie zamawianych dostaw paliwa w zakresie 

wskazanym jako minimalny przy jednoczesnym zastrzeżeniu możliwości dostaw                          

w zakresie objętym prawem opcji, zgodnie z poniższa tabelą, w zależności od 

zapotrzebowania Zamawiającego. 

Rodzaj paliwa Minimalna gwarantowana 

ilość objęta dostawą 

(zamówienie podstawowe) 

Przewidywana maksymalna ilość 

objęta dostawą (zamówienie 

podstawowe + opcja 7 000 litrów) 

Olej napędowy 

ON 

35 000 litrów 42 000 litrów 

 



3. Tankowanie paliwa będzie odbywało się stacjach paliw, którymi dysponuje Wykonawca, 

bezpośrednio do pojazdów służbowych Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje 

magazynowania paliwa we własnych zbiornikach. 

4. Wykonawca gwarantuje możliwość tankowania paliwa z dystrybutora przez 24 godziny 

na dobę, przez 7 dni w tygodniu na minimum jednej stacji paliw znajdującej się w 

granicach administracyjnych miasta Białegostoku. 

5. Wykaz stacji paliw, którymi dysponuje Wykonawca, stanowi  Załącznik nr 2 do umowy. 

Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji stacji paliw wskazanych w załączniku nr 2 do 

umowy, pod warunkiem, że spełnią one warunek wskazany w ust. 4. Zmiana lokalizacji 

stacji nie będzie wymagała aneksu do umowy. 

6. Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany jest posiadać 

wymagane uprawnienia (koncesję) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu paliwami ciekłymi objętymi niniejszą umową, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 875, 

1086, 1378, 1565). 

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać paliwo spełniające wymagania jakościowe 

określone w normie dla paliw płynnych (PN-EN 590) oraz w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 

ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680).  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania w każdym czasie przedstawienia świadectwa 

(certyfikatu) jakości paliw dostarczanych w ramach niniejszej umowy, wystawionego 

przez akredytowane laboratorium, a Wykonawca zobowiązany jest przedstawić takie 

świadectwo (certyfikat) na każde żądanie Zamawiającego. 

9. Wydawanie paliw będzie się odbywać poprzez legalizowane przepływomierze wyłącznie 

do zbiorników pojazdów służbowych Zamawiającego wymienionych w Załączniku nr 1 

do niniejszej umowy, w ilościach pokrywających bieżące potrzeby Zamawiającego. 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany pojazdów służbowych, określonych                       

w załączniku nr 1 do umowy, o czym powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej.  

 

§ 2 

1. Zamawiający, korzystając z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, określa 

maksymalną ilość przedmiotu zamówienia na 42 000 litrów oleju napędowego. 

Jednocześnie wskazuje korzystając z prawa opcji minimalny zakres przedmiotu 

zamówienia, który Wykonawca jest zobowiązany zrealizować („zamówienie 

podstawowe”), na 35 000 litrów oleju napędowego.  

2. Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystane zostaną 

ilości z zamówienia podstawowego w okresie nie przekraczającym terminu, na który 

została zawarta niniejsza umowa.  

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca będzie 

zobowiązany do dokonania dostaw paliwa objętych prawem opcji.  

4. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w 

przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia 

objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.  

 

 

 



§ 3 

1. Zapłata z tytułu realizacji niniejszej umowy nie przekroczy kwoty wynagrodzenia brutto 

………… zł (słownie: ………………………………...……………………… złotych). 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, obejmuje:  

a) zamówienie podstawowe (gwarantowane minimum)  – kwota ……………zł brutto, 

b) zamówienie objęte prawem opcji – kwota ……………zł brutto. 

 

§ 4 

1. Zakup paliw dokonywany będzie w systemie bezgotówkowym przy użyciu kart 

paliwowych (identyfikatorów) na stacjach paliw będących w dyspozycji Wykonawcy, 

zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Białegostoku. 

2. Wykonawca wyda bezpłatnie Zamawiającemu karty paliwowe (identyfikatory) 

umożliwiające bezgotówkowy zakup paliwa na stacjach wskazanych przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i aktywowania kart paliwowych 

(identyfikatorów), w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. 

4. Wykaz pojazdów mogących tankować w systemie bezgotówkowym zostanie dostarczony 

Wykonawcy przez Zamawiającego, w dniu podpisania umowy i stanowić będzie 

załącznik nr 1 do umowy. 

5. W przypadku zmiany danych identyfikacyjnych (np. tablice rejestracyjne) pojazdów 

służbowych lub zwiększenia ich ilości, Wykonawca wyda bezpłatnie dodatkowe karty 

paliwowe (identyfikatory) w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Zgłoszenie 

będzie przekazywane na podany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej tj.: 

……………………………………………………………………………………………… 

6. Wykonawca zapewni natychmiastowe unieważnienie karty (identyfikatora) po 

telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego jej utraty, kradzieży lub zniszczenia. 

7. Uzupełnieniem telefonicznego zgłoszenia, będzie przesłanie przez Zamawiającego 

informacji na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 5. 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonane przez osoby 

nieuprawnione na podstawie takiej karty od chwili zgłoszenia jej utraty lub kradzieży. 

Wykonawca potwierdzi zgłoszenie/unieważnienie, o którym mowa w ust. 6 poprzez 

przesłanie zwrotnej informacji drogą elektroniczną na adres e-mail: 

rwnorowski@um.bialystok.pl lub faksem na numer: 85 869 67 50. 

9. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu każdorazową próbę tankowania paliwa do pojazdu 

innego niż ten, do którego przypisana jest karta paliwowa (identyfikator). 

 

§ 5 

1. Rozliczenie z Zamawiającym za sprzedane paliwo odbywać się będzie po cenach 

detalicznych obowiązujących w chwili sprzedaży na stacjach paliw Wykonawcy, 

pomniejszonych o stały rabat obowiązujący przez cały okres wykonania zamówienia                  

w wysokości ........% (zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy).  

2. Określony przez Wykonawcę narzut/upust jest stały przez cały okres trwania umowy i jest 

identyczny dla dostaw objętych prawem opcji jak i dostaw objętych zamówieniem 

podstawowym.  

mailto:rwnorowski@um.bialystok.pl


3. Strony ustalają, iż w sytuacji gdy Wykonawca wprowadzi dodatkowe promocje na paliwo 

to upust będzie liczony Zamawiającemu od ceny promocyjnej. 

4. Rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą będzie następować na koniec każdego 

miesiąca kalendarzowego. 

5. Dokumentem potwierdzającym wydanie paliwa będzie zbiorcza asygnata rozchodowa lub 

wydruk z terminala za dany miesiąc, zawierający co najmniej: adres stacji paliw, datę                  

i godzinę tankowania, numer rejestracyjny pojazdu, rodzaj i ilość pobranego paliwa, 

wartość pobranego paliwa. 

6. Płatność z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi przelewem, w terminie 21 dni 

od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz            

z dołączonym dokumentem potwierdzającym wydanie paliwa w danym miesiącu,                          

o którym mowa w ust. 5, na rachunek bankowy Wykonawcy nr: 

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

7. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 5 rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności 

gospodarczej, dla którego bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim 

rachunek VAT. Wykonawca oświadcza, że ww. rachunek widnieje w wykazie podmiotów 

prowadzonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.  

8. W przypadku zmiany  rachunku określonego w ust. 6, Wykonawca zobowiązuje się  do 

niezwłocznego pisemnego poinformowania o tej okoliczności w celu zweryfikowania 

zapisów umowy. 

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

….. Urząd Skarbowy w ………………..  

10. Datą dokonania zapłaty należności z faktury VAT będzie data obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

11. Zamawiający upoważnia Wykonawcę przez okres obowiązywania umowy do 

wystawiania faktur VAT z tytułu realizacji niniejszej umowy bez podpisu osoby 

upoważnionej. 

12. Zamawiający oświadcza, że płatności za faktury wystawione przez Wykonawcę będą 

dokonywane na wskazany rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

13. Faktura wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać dane: 

         Nabywca:  Miasto Białystok 

   ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok 

NIP: 9662117220 

         Odbiorca:  Straż Miejska w Białymstoku 

ul. Składowa 11, 15-399 Białystok 

14. Zamawiający jest czynnym płatnikiem podatku VAT. 

15. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666) ma możliwość 

przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na 

platformie nr PEPPOL: 5423059842. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania 

i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów 

elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących. 



16. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zwłokę lub opóźnienie w zapłacie faktury VAT 

odsetki ustawowe za opóźnienie z transakcjach handlowych, począwszy od dnia 

następnego po upływie terminu płatności, o którym mowa w § 5 ust. 6 umowy.  

 

§ 6 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 01.01.2021 r. do dnia               

31 grudnia 2021 r. 

2. W przypadku wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust. 1, 

przed dniem 31.12.2021 r. – umowa ulegnie rozwiązaniu na mocy niniejszego 

postanowienia bez konieczności składania przez Strony dodatkowych oświadczeń woli. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców / 

z udziałem podwykonawców, za działania których bierze pełną odpowiedzialność, gdzie 

zakres prac jest następujący*: 

1) ………………………………………   ………………………………………………… 

2) ………………………………………   ………………………………………………… 

            zakres prac                       nazwa podwykonawcy 
* Zapisy zostaną dostosowane po wyborze oferty 

2. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników 

w takim  samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za część zamówienia 

wykonaną  przez podwykonawcę. 

 

§ 8 

1. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy                           

z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wartości 

przedmiotu umowy brutto wynikającej z § 3 ust. 1 umowy. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto wynikającego 

z § 3 ust. 1 umowy. 

3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy                           

z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wartości 

przedmiotu umowy brutto wynikającej z § 3 ust. 1 umowy, z wyłączeniem  

okoliczności przewidzianej w § 9 ust. 2 umowy. 

2. W sytuacji gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 nie pokrywają szkody poniesionej 

wskutek naruszenia umowy, Stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

3. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem 

zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na 

kwotę należnych kar umownych. 

 

 



§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty 

powzięcia wiadomości o powstaniu przyczyn uzasadniających odstąpienie: 

1) w razie powzięcia wiadomości o likwidacji, ogłoszeniu upadłości lub rozwiązaniu 

firmy Wykonawcy, 

2) gdy zostanie wydany przez organ publiczny nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) jeżeli Wykonawca nie wykonuje dostaw objętych niniejszą umową zgodnie z jej 

postanowieniami lub też nienależycie wykonuje swoje obowiązki. 

2. 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, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.               

W tym wypadku Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy (w tym zmiana rachunku bankowego) wymagają dla 

swej ważności formy pisemnej i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 

144 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści 

wybranej oferty, w przypadku: 

1) zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania 

zmian w umowie, 

2) w zakresie obowiązującej stawki podatku VAT, w przypadku zmian powszechnie 

obowiązującego prawa w tym zakresie, 

3) zaistnienia siły wyższej, określonej w § 11 ust. 2, 

4) istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych Wykonawcy, 

producenta, dystrybutora lub gwaranta uzasadniających ryzyko, że jego produkty, 

świadczenia itp. mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą miały odpowiedniej 

jakości albo wsparcia w przyszłości, 

5) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność 

zmiany sposobu wykonania umowy, 

6) konieczności zmiany terminu wykonania umowy lub odbioru dostawy spowodowanej 

podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli 

jakości i sposobu realizacji umowy, 

7) ograniczenia lub braku możliwości realizacji przedmiotu umowy wynikającego z 

ograniczeń, które nakłada ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także kolejne 

obowiązujące akty prawne dotyczące przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. 

3. W przypadkach opisanych w ust. 1 pkt 1-7 zmianie (w tym ograniczeniu) ulec mogą 

odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy brutto, 

termin wykonania przedmiotu Umowy, termin płatności, zasady rozliczeń (o ile zmiana 



zasad rozliczeń nie spowoduje konieczności zapłaty Wykonawcy odsetek lub 

wynagrodzenia w większej kwocie), sposób realizacji przedmiotu umowy. 

4. W opisanych w ust. 1 przypadkach dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy nowym 

wykonawcą (art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy Pzp), jeżeli nowy Wykonawca jest następcą 

prawnym Wykonawcy lub przejął zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem 

przedmiotu Umowy, lub odpowiada osobiście lub majątkowo za wykonanie umowy. 

 

§ 11 

1. Żadna ze Stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań wynikających z umowy spowodowane przez okoliczności 

traktowane jako siła wyższa. 

2. W rozumieniu umowy siła wyższa oznacza zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze 

Stron, których Strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec i które zakłócają lub 

uniemożliwiają realizację umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, 

rewolucje, pożary, powodzie, działania terrorystyczne, zakłócenia spowodowane 

wprowadzeniem zabezpieczeń antyterrorystycznych, stany wyjątkowe, stany wojenne, 

katastrofy, stany zagrożenia, pandemie, epidemie, stany klęski żywiołowej, itp. 

3. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub 

utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, o ile to będzie możliwe, 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi w formie pisemnej drugą 

Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Jeżeli druga Strona nie zdecyduje 

inaczej, Strona zgłaszająca okoliczności powinna kontynuować realizację swoich 

zobowiązań wynikających z umowy w takim zakresie, w jakim jest to możliwe i powinna 

szukać rozsądnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega 

wpływowi siły wyższej. 

4. Jeżeli okres występowania siły wyższej będzie trwał nieprzerwanie przez 21 dni lub 

dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać umowę, bez 

nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu 

wykonanych już zadań. 

5. Okres występowania siły wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów 

realizacji zadań określonych w umowie. 

§ 12 

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie 

………………………, tel. ……., a ze strony Wykonawcy…………………… tel. ….…. 

2. Zmiana danych kontaktowych oraz zmiana osób, wymienionych w ust. 1, nie powoduje 

konieczności sporządzania aneksu. 

 

§ 13 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy, a w szczególności postanowienia ustawy Pzp oraz przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

2. Wszelkie powiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony muszą być pisemne. 

W razie zmiany adresu przez którąkolwiek ze stron, pisma doręczone na dotychczasowy 

adres wywołują skutek, jeżeli druga strona nie została pisemnie powiadomiona o zmianie 

adresu. 



3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony zobowiązują się 

rozwiązywać polubownie. Sprawy sporne będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo 

sąd powszechny w Białymstoku. 

4. 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 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z 2020 r. poz. 695). 

5. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w treści 

Umowy dla potrzeb udostępniania informacji publicznej. 

 

§ 14 

1. Strony umowy zobowiązują się do: 

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku  

z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, 

w szczególności informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach 

bezpieczeństwa, 

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi 

przez Strony niniejszej umowy, 

3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób 

otrzymujących informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, 

ani ich źródła, zarówno w całości jak i w części stronom trzecim bez uzyskania 

uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody strony umowy, od której pochodzą informacje, 

4) tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji 

na potrzeby niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji 

chronionych zapisami niniejszej umowy, 

5) nie sporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi 

w prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją 

niniejszej umowy, 

6) tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych 

przez Wykonawcę od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy 

nastąpić może wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów 

obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową, 

7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony 

umowy, o których strona ta poinformowała, 

8) stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników 

własnych i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, 

w celu dochowania tajemnicy informacji. 

2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania do: 

1) informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych, 

2) informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, 

wyraziła wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności, 

3) informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie 

przez osobę trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa lub zobowiązań zaciągniętych przez te osoby; strony umowy zobowiązane 

są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od osób trzecich, które zostały 

mu udostępnione z naruszeniem wymogów określonych w zdaniu poprzednim, 



4) udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek 

udostępniania tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

3. W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, 

ani udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących 

udział przy realizacji umowy.    

4. Sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych Wykonawcy opisano w Załączniku nr 

3 do umowy. 

 

§ 15 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy z dnia 

…………………… stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 
 

§ 16 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 
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Załącznik nr 1 do umowy  

 

 

Wykaz pojazdów służbowych Zamawiającego 

 

 

Lp. Marka pojazdu Nr rejestracyjny Rodzaj paliwa 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 

*   Szczegółowe dane pojazdów służbowych Zamawiającego zostaną przekazane wykonawcy w chwili  

     zawarcia umowy. 
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Załącznik nr 2 do umowy  

 

 

Wykaz stacji paliw Wykonawcy 

 

 

lp. 

nr stacji wynikający ze 

struktury organizacyjnej 

Wykonawcy 

dokładny adres stacji 
godziny otwarcia 

stacji 

1 

 

 

 

  

2 

 

 

 

  

3 

 

 

 

  

4 
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Załącznik nr 3 do umowy  

 

Obowiązek informacyjny Zamawiającego dla podmiotów zewnętrznych będących 

Wykonawcami umów na rzecz Straży Miejskiej w Białymstoku 

 

Zgodnie z art. 13 i 14 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 L119 z 2016r. 

sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.), 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. 1c) 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. 

 

       ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA  
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