Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu Nr BZK-V.271.1.2020

(PROJEKT)
Umowa Nr …………………..
zawarta w dniu ……………………… 2020 r. w Białymstoku pomiędzy Miastem Białystok,
z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, NIP 9662117220, REGON 050658640,
reprezentowanym przez: ………………………………………………………………
*Prezydenta Miasta Białegostoku / Zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku
NIP 9662117220, REGON 050658640
zwanym dalej „Zamawiającym”
a …………………………………………………………………………………………………
z siedzibą: ………………………………………………………………………………………
*wpisaną/ym do Krajowego Rejestru Sądowego w ……………………………………………
*wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(PESEL……………… (w przypadku osoby fizycznej)*,
NIP …………………… REGON …………………………………………………………….
reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”,
*niepotrzebne usunąć
z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zgodnie z art. 4 pkt 8 na realizację zamówienia
„Dostawa materiałów odblaskowych i edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa”, o
następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów odblaskowych i edukacyjnych z zakresu
bezpieczeństwa dla Urzędu Miejskiego w Białymstoku, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia bądź zwiększenia ilości przedmiotu
umowy w każdym asortymencie, lecz nie więcej niż o 20 %, z prawem do proporcjonalnej
zmiany wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, przy uwzględnieniu
cen jednostkowych brutto wskazanych w ofercie złożonej przez Wykonawcę.
3. Zmniejszenie bądź zwiększenie ilości przedmiotu umowy nie powoduje dla
Zamawiającego żadnych konsekwencji prawno-finansowych.
4. W przypadku opisanym w ust. 2 Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zmianie ilości
zamówienia nie później niż na 14 dni robocze przed terminem wskazanym w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wzorów materiałów odblaskowych
i edukacyjnych, stanowiących przedmiot umowy i przesłania ich pocztą elektroniczną na
adres bzk@um.bialystok.pl, celem zatwierdzenia przez Zamawiającego, nie później niż w
ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone kamizelki ostrzegawcze będące przedmiotem
zamówienia, spełniają normę………. (EN 1150 lub EN ISO 20471).
3. Zamawiający akceptuje wzory materiałów odblaskowych i edukacyjnych w terminie do 2
dni roboczych od dnia ich przesłania przez Wykonawcę.
4. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do przesłanych wzorów materiałów,
Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag, przedstawia wzory
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uwzględniające uwagi Zamawiającego celem ostatecznego zatwierdzenia przez
Zamawiającego.
Wykonawca nie może nanosić żadnych poprawek do wzorów materiałów bez zgody
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej
staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności, przy
wykorzystaniu posiadanej wiedzy technicznej oraz zaleceń Zamawiającego.
Po ostatecznym zatwierdzeniu wzorów materiałów przez Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Biura
Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Warszawska 3, 15-062
Białystok, na własne ryzyko i koszt, nie później niż w ostatnim dniu okresu, o którym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych od dnia przekazania przedmiotu umowy stwierdzi
należytą realizację zamówienia lub w uzasadnionych przypadkach poinformuje
Wykonawcę o ustalonych wadach.
W przypadku stwierdzenia braków, wad ukrytych lub uszkodzeń dostarczonego
przedmiotu umowy, zaistniałych bez winy Zamawiającego, Wykonawca będzie
zobowiązany do jego wymiany na nowe bez wad, w terminie 5 dni od daty dokonania
zgłoszenia przez Zamawiającego.
Podstawę do wystawienia faktury po należytej realizacji zamówienia, stanowić będzie
podpisany przez przedstawicieli stron, protokół zdawczo-odbiorczy - załącznik do
niniejszej umowy.
§3
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 30 dni od
dnia podpisania umowy.
Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy,
określonego w ust. 1, w następujących przypadkach:
1) wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny,
2) wystąpienia siły wyższej.
Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy,
jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust.
2, nie złoży Zamawiającemu na piśmie, uzasadnionego wniosku o przedłużenie terminu
wykonania przedmiotu umowy.
§4
Za wykonanie i dostarczenie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie brutto w wysokości ………. zł (słownie: …….. zł), w tym
cena netto …………… zł (słownie …….. zł) oraz podatek VAT … % …….. zł (słownie:
……………. zł) wynikające z cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy.
Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonany przedmiot
umowy stanowi protokół, o którym mowa w § 2 ust. 10. Do podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego w imieniu Zamawiającego, upoważniona jest Pani Katarzyna
Giesko, pomoc administracyjna w Biurze Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego
w Białymstoku.
Zamawiający dokona zapłaty przelewem bankowym w ciągu 30 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT, na
rachunek bankowy Wykonawcy nr
……………….……….. ……………………………………………………………………
Miasto Białystok, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1, NIP 9662117220, REGON
050658640 jest podatnikiem podatku VAT.
Dane do wystawienia faktury:
NABYWCA: Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP 9662117220,
ODBIORCA: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

6. Wykonawca oświadcza, iż ww. rachunek rozliczeniowy widnieje w wykazie podmiotów
wprowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
7. Zamawiający oświadcza, że płatność za fakturę wystawioną przez Wykonawcę będzie
dokonywana na wskazany powyżej rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności.
8. 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 z późn. zm.) ma możliwość
przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za
pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na
platformie nr PEPPOL: 5420304637. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania
i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów
elektronicznych
z wyjątkiem faktur korygujących.
9. Za termin realizacji faktury VAT uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił
swojemu bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.
§5
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy w okresie 1 roku od daty
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (rękojmia za wady).
2. W okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, które wynikną
z nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy lub zaniedbania Wykonawcy.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym
w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
4. O zauważonych wadach w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia
wad w terminie uzgodnionym przez Strony niniejszej umowy.
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, określonego
w § 3 ust. 1, w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień
zwłoki,
2) w przypadku niedotrzymania terminu przekazania wzorów materiałów, określonego
w § 2 ust. 1, w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień
zwłoki,
3) za zwłokę w usunięciu wad, uzupełnieniu braków, stwierdzonych przy odbiorze,
w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczone od
dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub uzupełnienie braków,
4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego
brutto,
5) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy inne aniżeli
określone w pkt 1, 2, 3, 4, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.
2. W przypadku naliczenia kar umownych, Zamawiający ma prawo potrącić je
z wystawionej faktury VAT. W przypadku nie wystawienia faktury (co uniemożliwi
potracenie kar), Wykonawca zostanie wezwany do wpłacenia naliczonej kary umownej na
konto bankowe Zamawiającego.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Zamawiający, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.
4. W przypadku zwłoki w opłaceniu faktury VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
odsetki ustawowe.

5. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody
rzeczywiście poniesionej.
§7
Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
1) Wykonawca nie przedłoży do akceptacji wzorów materiałów w terminie 10 dni
roboczych od dnia podpisania umowy,
2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje
prac zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania
umowne,
3) otwarto likwidację Wykonawcy,
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy –
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§8
Osobami odpowiedzialnymi za przebieg realizacji niniejszej umowy są:
1) ze strony Wykonawcy - ………………………………., tel. ……………………..,
e-mail ……………………………;
2) ze strony Zamawiającego - Katarzyna Giesko, tel. 85 879 73 19, e-mail:
giesko@um.bialystok.pl
§9
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
2. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego, wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
4. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się
rozwiązywać polubownie. W przypadku kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną
poddane przez Strony rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w
Białymstoku.
§ 10
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. poprzednim 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. Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną
wynikającą z 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, s. 1 z 2016 r.,
sprost. Dz. Urz. UE L127, s. 2 z 2018 r.), zwanego dalej RODO.
4. 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.
5. Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy,
jak również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.
1429).
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zamawiający

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Przemysław Tuchliński

Wykonawca

Załącznik do umowy Nr BZK-V.271.1.2020
Białystok,

dnia …. ………. 2020 r.

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
1.

Przedmiot umowy: Dostawa materiałów odblaskowych i edukacyjnych z zakresu
bezpieczeństwa:

L.p.

Materiały promocyjne

Ilość
szt.

1/

/2/

/3/

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cena
jednostkowa
brutto /zł/

Wartość
brutto /zł/

/4/

/5/

Opaska odblaskowa samozaciskowa na rękę
Brelok odblaskowy w kształcie piłki nożnej
Brelok odblaskowy w kształcie kamizelki
Worek/plecak odblaskowy na plecy
Czapka odblaskowa
Magnes z numerami alarmowymi
Kamizelka odblaskowa
Łączna wartość brutto

2.

Przy udziale: przedstawicieli stron na podstawie niniejszego protokołu stwierdzono:
1) zakres wykonanej dostawy objętej niniejszym protokołem jest zgodny/niezgodny
z Umową*;
2) jakość wykonanej dostawy jest: dobra/zła*;
3) uwagi i zastrzeżenia:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Podpisy stron:

Wykonawca/
Przedstawiciel Wykonawcy

Przedstawiciel Zamawiającego

………………………………
data podpisania…………….

……………………………….
data podpisania…………….

 Odpowiednie podkreślić

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Przemysław Tuchliński

