BKM-I.271.2.2020

Załącznik nr 4 do SIWZ
(PROJEKT)
UMOWA Nr BKM-I.272…...2020
zawarta w dniu ............................. 2020 r. w Białymstoku pomiędzy:
Miastem Białystok reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego
występuje: ……………………………………………………. – Zastępca Prezydenta Miasta
z siedzibą: 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1, NIP 9662117220, REGON 050658640,
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a ……………………………………………………………………………...
……………………
zwanym w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ,
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm. ),
na realizację zamówienia, pn.: „Dostawa biletów Białostockiej Komunikacji Miejskiej”, o
następującej treści:
§ 1.
Przedmiotem umowy jest dostawa biletów obowiązujących w Białostockiej Komunikacji
Miejskiej, w ilości i o parametrach:
1) ilości 150 000 bloczków - Zamawiający będzie przekazywał zestawienie ilościowe
zamawianych rodzajów biletów przy każdej partii dostawy. Zamawiający zastrzega
możliwość wprowadzenia nowych wzorów biletów jak również ewentualnej zmiany
nadruku cen na biletach, bez zmiany ogólnej liczby bloczków.
2) bilety powinny być produkowane w klejonych bloczkach, po 100 szt. w bloczku,
3) bilety powinny mieć wymiary: 35 mm x 70 mm,
4) papier offsetowy użyty do produkcji biletów powinien mieć gramaturę 80 g/m2 oraz
barwione włókna, nakładane na etapie produkcji papieru, widoczne w świetle UV
(niebieskie i żółte), a także zastrzeżony dla Wykonawcy znak wodny,
5) numer i seria biletu powinny być nadrukowane czerwoną farbą fluorescencyjną,
dającą efekt promieniowania w UV,
6) hologram w formie paska pionowego o szerokości 4 mm, wgrzany metodą hot
stampingu zarejestrowany w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Producentów
Hologramów IHMA,
7) kolorystyka, szata graficzna, umieszczenie hologramu oraz seria i numer powinny być
umieszczone na bilecie wg wzorów przedstawionych w Załączniku Nr 2 do umowy, z
zastrzeżeniem, iż przed dostawą wzór nadruku dotyczący ceny może ulec zmianie,
8) zamawiający wymaga przedstawienia próbnego wydruku wzorów (proofa) biletów
(1 sztuka w każdym wzorze) oraz certyfikatu potwierdzającego zarejestrowanie
hologramu w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Producentów Hologramów IHMA,
w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Proof po zaakceptowaniu
przez Zamawiającego kolorystyki oraz prawidłowości przeniesienia projektu do
formatu biletu będzie stanowił wzorzec kolorystyczny w procesie ich drukowania.
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednokrotnego wniesienia poprawek do
projektów w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania próbnych wydruków.
W wypadku wniesienia poprawek zamawiający wymaga przedstawienia próbnego
wydruku wykonanego według poprawionego wzoru w terminie do 5 dni roboczych
od przesłania Wykonawcy poprawionego projektu.
9) wzory nowych rodzajów biletów zostaną dostarczone na 14 dni przed planowaną
dostawą.
§ 2.
Termin realizacji – 24 miesiące od daty podpisania umowy, tj. od dnia …..
……………………..….. 2020 r. do dnia ……………………… 2022 roku.
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w § 1 zgodnie
z obowiązującymi przepisami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
2. Materiał niezbędny do wykonania umowy oraz dostawę przedmiotu zamówienia zapewnia
Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do magazynu Zamawiającego
przy ul. Składowej 11 w Białymstoku, na własne ryzyko i koszt.
4. Dostawa pierwszej partii biletów w ilości i asortymencie zgodnym z Załącznikiem Nr 1
do umowy nastąpi w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.
5. Wielkość, asortyment i termin realizacji kolejnych dostaw biletów zostanie sprecyzowany
przez Zamawiającego w formie pisemnej z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.
6. Dostawa będzie realizowana maksymalnie w 6 częściach.
7. Bilety powinny być dostarczone w paczkach maksymalnie po 500 bloczków
o jednakowych nominałach z oznaczeniem rodzaju biletu.
8. Zamawiający wymaga właściwego zabezpieczenia przedmiotu zamówienia w czasie
przewozu od Wykonawcy do magazynu Zamawiającego.
§ 4.
1. Wykonawcy, za dostawę 150 000 bloczków biletów (1 bloczek = 100 biletów),
przysługuje wynagrodzenie brutto w wysokości ……………………........................... zł
(słownie: …………………………………………………………………………….……),
w tym podatek VAT ….% w kwocie ……………………… zł
2. Cena jednostkowa brutto za dostawę 1 bloczka biletów wynosi ……………………. zł.
3. Podstawę do wystawienia faktur stanowić będą podpisane (bez uwag) przez obie strony
umowy protokoły z odbioru wykonanych dostaw.
4. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad
bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
5. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt
po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
6. Faktury będą opłacone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego,
przelewem na konto Wykonawcy nr …………………………………………….………….
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7. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 6 rachunek bankowy jest jego rachunkiem
rozliczeniowym, służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego
bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT.
Fakturę należy wystawić na następujące dane:
NABYWCA: Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok NIP: 9662117220
ODBIORCA: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
8. Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu
bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.
9. Zamawiający oświadcza, że płatności za faktury wystawione przez Wykonawcę będą
dokonywane na wskazany powyżej rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności.
10. 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) 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.
11. Umowa wygasa wraz z wyczerpaniem wartości umowy określonej ust. 1.
12. Wykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń do Zamawiającego w przypadku,
gdy wartość przedmiotu umowy do upływu terminu realizacji umowy nie zostanie
wyczerpana.
§ 5.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
1) niedotrzymanie terminów wykonania prac, określonych w § 3 ust. 4 i 5 niniejszej
umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki.
2) zwłoka w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1%
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad,
3) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
brutto,
4) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy inne niż określone
w pkt 1-3, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,
5) niedotrzymanie terminów przedstawienia próbnego wydruku wzorów (proofa) biletów
oraz w przypadku naniesienia poprawek, poprawionego próbnego wydruku
określonych w § 1 pkt 8 w wysokości 1.000,00 zł.
2.
Strony umowy dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości
szkody rzeczywiście poniesionej.
3.
W razie naliczenia kar umownych, Zamawiający potrąci je z wystawionej faktury.
W przypadku niewystawienia faktury (co uniemożliwi potrącenie kary), Wykonawca
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zostanie wezwany notą obciążeniową do wpłacenia naliczonej kary umownej na konto
bankowe Zamawiającego.
4. Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktury zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.
§ 6.
1. Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom ………………………………….. (nazwa)
następujący zakres prac: ……………………………...... / lub wykona zamówienie bez
udziału podwykonawców.
2. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie 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. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację umowy jest
Pani Anna Iwaniuk, tel. 85 869 69 93.
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest ……………………………………….., tel. …………..
3. Zmiana osób oraz danych kontaktowych wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga niezwłocznego
poinformowania drugiej strony, bez konieczności zawarcia aneksu.
§ 8.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
1) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje
prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne.
2) Suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych
w § 5 ust. 1 przekroczyła kwotę 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
3. 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.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 9.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej
pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga sporządzenia aneksu
do umowy.
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3. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelać wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.
4.

Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w
przypadku zmiany:

1) stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z
tym, że cena netto nie może ulec podwyższeniu;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia
publicznego, wynikającego z zawartej umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze
stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do
30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony o
przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana
umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów
będących przyczyną waloryzacji.
5. W razie zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2, przez pojęcie "odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia
publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników
biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie
zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po
zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w
wymiarze niższym niż pełen etat.
6. W razie zmiany wskazanej w ust. 4 pkt 3, przez pojęcie "odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia
publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej
łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą
działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych
składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej
umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą
działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w
momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany
wynagrodzenia netto tych osób.
7. W razie zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 4, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia” należy rozumieć zmianę wynagrodzenia rozumianą jako sumę wzrostu
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kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do PPK przez podmioty
zatrudniające uczestniczące w realizacji zamówienia publicznego.
8. W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub realizowanych
przy pomocy podwykonawców przepisy ust. 4 - 7 stosuje się odpowiednio.
9. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 4 - 7, jest złożenie uzasadnionego
wniosku przez stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących
podstawę do dokonania takiej zmiany.
§10.
1. Strony postanawiają, że w razie jakichkolwiek sporów wynikłych w trakcie realizacji
niniejszej umowy lub spraw z nią związanych, będą zgodnie współdziałać w celu
ich ugodowego rozstrzygnięcia.
2. W przypadku nie osiągnięcia ugody w ciągu 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11.
1. Strony umowy zobowiązują się do:
1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy,
w szczególności informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach
bezpieczeństwa;
wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi
przez Strony niniejszej umowy;
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;
tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji
na potrzeby niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji
chronionych zapisami niniejszej umowy;
nie sporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi
w prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją
niniejszej umowy;
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;
przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony
umowy, o których strona ta poinformowała;
stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników
własnych i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy,
w celu dochowania tajemnicy informacji.
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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. 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 z 2016 r., str. 1, sprost. Dz. Urz. UE. L.2018.127.2), 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.
§ 12.
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
§ 13.
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 2018 r.
poz. 1330).
§ 14.
1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego
ze stron.
2. Integralną część umowy stanowią:
1) Załącznik nr 1 – Zestawienie ilościowe biletów realizowanych w pierwszej dostawie,
2) Załącznik nr 2 – Wzory biletów.
Zamawiający

Wykonawca
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