
   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.2711.4.2020) 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 niniejszej umowy jest dostawa: 

a) dwóch fabrycznie nowych samochodów elektrycznych z zabudową do przewozu osób 

zatrzymanych, marka ………….., typ ……..….., model …….., rok produkcji ……….,  

b) oraz dwóch ładowarek samochodowych: 

1) marka ……………..…., model ……………………………………………………., 

2) marka ……………..…., model ……………………………………………………., 

o parametrach technicznych i wyposażeniowych zgodnych z opisem przedmiotu 

zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

i zgodnych ze złożoną ofertą.  

2. Dostawa ładowarki samochodowej nastąpi łącznie z montażem. Wykonawca zamontuje 

ładowarkę samochodową w terminie nie później niż 3 dni robocze przed dostawą                          

i odbiorem samochodów. Warunki techniczne montażu ładowarki dostarczy Zamawiający 

po podpisaniu umowy z Wykonawcą. 



3. Wykonawca  gwarantuje, że samochody i ładowarka, o których mowa w ust. 1 są 

nieuszkodzone i sprawne technicznie. Samochody posiadają książkę pojazdu i homologację 

oraz odpowiadają wymaganiom  polskich norm. Jednocześnie Wykonawca gwarantuje ich 

dobrą jakość i zapewnia, że  przebieg każdego z samochodów nie jest większy niż 50 km.  

4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na swój koszt                                       

i ryzyko, do siedziby Zamawiającego przy ul. Składowej 11 w Białymstoku. 

5. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego po uprzednim 

pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o dostawie. Potwierdzeniem wydania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę oraz jego odbioru przez Zamawiającego będzie 

protokół odbioru ilościowo-jakościowego, przygotowany przez Wykonawcę, podpisany 

przez przedstawicieli obu stron. 

6. W przypadku protokolarnego ustalenia w trakcie odbioru, że dostarczone samochody 

elektryczne lub ładowarka samochodowa nie spełniają wymogów określonych przez 

Zamawiającego w umowie lub brak jest wymaganej dokumentacji, Zamawiający może 

odstąpić od odbioru z winy Wykonawcy. Ponowny odbiór może nastąpić po usunięciu 

przez Wykonawcę nieprawidłowości lub wad w uzgodnionym przez Strony terminie, 

licząc od dnia sporządzenia protokołu wad lub nieprawidłowości. Wszelkie koszty 

związane z ponownym odbiorem ponosi Wykonawca. 

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru ostatecznego wad lub nieprawidłowości 

nienadających się do usunięcia, uniemożliwiających całkowite lub częściowe użytkowanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo 

odmówić odbioru z winy Wykonawcy, odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub żądać 

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy, wyznaczając 

odpowiedni termin lub dokonać stosownego obniżenia wynagrodzenia. 

8. Wykonawca w dniu przekazania samochodów i ładowarki, będących przedmiotem 

niniejszej umowy, dostarczy Zamawiającemu całą dokumentację w języku polskim 

obejmującą:  

a) świadectwa homologacji samochodów, 

b) karty pojazdów,  

c) książki gwarancyjne, 

d) książki przeglądów serwisowych,  

e) instrukcje obsługi pojazdów, 

f) warunki udzielenia gwarancji, 

g) wykaz (nazwa i adres) autoryzowanych stacji obsługi na terenie miasta Białegostoku. 

9. Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu obsługi i użytkowania 

pojazdów i ładowarki z wytypowaną przez Zamawiającego osobą w zakresie 

obejmującym min. zasady używania urządzeń znajdujących się w każdym z pojazdów, 

zasady wykonywania obsługi codziennej i planowanych przeglądów gwarancyjnych, w 

terminie do końca realizacji umowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 

10. Wykonawca oświadcza, że samochody i ładowarka będące przedmiotem umowy, 

wskazane w ust. 1, nie są obciążone prawami osób trzecich. 

 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z należytą 

starannością oraz zgodnie z:  

a) postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, 

b) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz standardów,  

c) zasadami sztuki i rzetelnej wiedzy technicznej oraz etyką zawodową i ustalonymi 

zwyczajami.  

 



§ 3 

Realizacja dostawy, o której mowa w § 1 nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do …….. dni 

kalendarzowych od daty podpisania niniejszej umowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy), tj. do 

dnia  …………….  . 

 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

brutto zgodne ze złożoną ofertą w wysokości ……………… zł (słownie złotych: 

…………………………………………..………..), w tym należny podatek VAT … %. 

2. Należność za dostarczony przedmiot umowy zostanie opłacona przez Zamawiającego 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………….……., 

w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT. W przypadku nie dotrzymania 

przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia 

odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 

3. Podstawę wystawienia faktury VAT w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w  ust. 1 

stanowić będzie podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawicieli obu stron umowy 

protokół odbioru ilościowo-jakościowego, o którym mowa w §1 ust. 4.  

4. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 2 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.  

5. W przypadku zmiany rachunku określonego w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się  do 

niezwłocznego pisemnego poinformowania o tej okoliczności w celu zweryfikowania 

zapisów umowy. 

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

……….... Urząd Skarbowy w ………………..  

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

bankowego Zamawiającego. 

8. 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 

9. Zamawiający jest czynnym płatnikiem podatku VAT.  

10. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności    

wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, w tym także w zakresie prawa  

do wynagrodzenia za przedmiot umowy. 

11. 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. 

12. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu. 

 



§ 5 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca udziela Zamawiającemu: 

a) …. – miesięcznej gwarancji na elementy mechaniczne, 

b) …. – miesięcznej gwarancji na akumulator trakcyjny, 

c) …. – letniej gwarancji na perforację nadwozia, 

d) …. – miesięcznej gwarancji na powłokę lakierniczą, 

e) …. – miesięcznej gwarancji na zabudowę pojazdu, 

f) …. – miesięcznej gwarancji na ładowarkę samochodową …………….., 

g) …. – miesięcznej gwarancji na ładowarkę samochodową …………….., 

licząc od daty przyjęcia dostawy przez Zamawiającego protokołem odbioru ilościowo-

jakościowego, o którym mowa w §1 ust. 4. 

2. W okresie gwarancji i po okresie gwarancji dostawca zapewni autoryzowany serwis na    

terenie Miasta Białegostoku. 

3. Czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 7 dni roboczych. W uzasadnionych 

przypadkach termin może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. 

4. Naprawy gwarancyjne i przeglądy gwarancyjne dokonywane będą w autoryzowanej stacji   

obsługi na terenie Miasta Białegostoku. 

5. Pozostałe warunki gwarancji przyjmuje się według ogólnych zasad stosowanych przez  

Wykonawcę dla danej marki pojazdu, zgodnie z wydaną Zamawiającemu kartą 

gwarancyjną.  

 

§ 6 

1. Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców / 

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

zakres prac jest następujący*: 

a) ………………………………………   ………………………………………………… 

b) ………………………………………   ………………………………………………… 

            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. 

 

§ 7 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%  

wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w §4  ust.  1 umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10%  

wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w §4 ust. 1 umowy. 

3. 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 za każdy dzień zwłoki. 

4. Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu towaru zastrzega sobie prawo do 

wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu realizacji zamówienia, nie rezygnując                  

z kary umownej i odszkodowania. 



5. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji 

umowy przekraczającej 30 dni. 

6. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę, w ramach realizacji niniejszej umowy, 

przedmiotu umowy niezgodnego z wymaganiami Zamawiającego określonymi w umowie                  

wraz z załącznikami, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w trybie 

natychmiastowym, bez wypowiedzenia. 

7. W przypadku zwłoki w terminie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu 

umowy lub w okresie gwarancji i rękojmi, o którym mowa w §5 ust. 3, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień 

zwłoki liczonej od dnia ustalonego przez strony na usunięcie wad.  

8. Koszty związane z usunięciem wad oraz wykonaniem przedmiotu umowy w całości obciążają 

Wykonawcę. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia kar umownych z faktury lub innych 

wymagalnych należności.  

10. Kary umowne Wykonawca zapłaci w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej, 

o ile Zamawiający nie skorzysta z uprawnień określonych w ust. 9.  

11. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy              

w terminie 30 dni od dnia zaistnienia którejkolwiek z poniższych przesłanek (nie później 

niż do końca najdłuższego okresu gwarancji): 

a) Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób rażąco różny od opisanego                                  

w umowie, 

b) Wykonawca w terminie wskazanym w §3 ust. 1 niniejszej umowy nie dostarczy do 

odbioru przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego celem jego ostatecznego 

odbioru ilościowo-jakościowego, 

c) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub wad nienadających się do usunięcia – 

jeżeli sposób wykonania umowy uniemożliwia użytkowanie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z jego przeznaczeniem, 

d) w przypadku dwukrotnego niewykonania lub nienależytego wykonania przez 

Wykonawcę obowiązków wynikających z warunków gwarancji, 

e) Wykonawca nie wykonuje lub nieprawidłowo wykonuje obowiązku wynikające                        

z rękojmi, przy czym taka sytuacja winna mieć miejsce co najmniej dwukrotnie, 

f) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zwróci przedmiot umowy,                              

a Wykonawca zwróci pełne wynagrodzenie w kwocie nominalnej wartości brutto umowy 

w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Za pisemnym, pod rygorem 

nieważności, porozumieniem Stron, Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy 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 takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty uprawnienia do naliczenia kar umownych. 



5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności                

i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej i będą 

dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jeżeli zachodzi co najmniej 

jedna z następujących okoliczności: 

a) nastąpią zmiany w obowiązujących przepisach prawa, powodujące konieczność 

dokonania zmian w umowie, 

b) nastąpi zmiana w zakresie obowiązującej stawki podatku VAT, w przypadku zmian 

powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie, 

c) zaistnieje siła wyższa, określona w §10 ust. 2, 

d) wystąpią istotne problemy finansowe, ekonomiczne lub organizacyjne Wykonawcy, 

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

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

odpowiedniej jakości albo wsparcia w przyszłości, 

e) wystąpią uzasadnione przyczyny technicznych lub funkcjonalne powodujące 

konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, 

f) ograniczenie lub brak możliwości realizacji przedmiotu umowy wynikający                            

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. 

 

§ 10 

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. 

§ 11 

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. 

 

§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy, a w szczególności postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych 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. 

 

§ 13 

1. Strony umowy zobowiązują się do: 

a) 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, 

b) wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi 

przez Strony niniejszej umowy, 

c) 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, 

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

na potrzeby niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji 

chronionych zapisami niniejszej umowy, 

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

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

niniejszej umowy, 

f) 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, 

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

umowy, o których strona ta poinformowała, 

h) 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: 

a) informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych, 

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

wyraziła wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności, 

c) 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, 

d) 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 

1 do umowy. 

§ 14 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy z dnia 

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

 

§ 15 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 
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Załącznik Nr 1 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. 
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