Załącznik nr 3
do ogłoszenia o zamówieniu
ZDM-IX.271.2.2020

UMOWA NR ........................
/projekt umowy/
zawarta w dniu ............................ 2020 r. w Białymstoku, pomiędzy MIASTEM BIAŁYSTOK zwanym dalej
ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:
........................................... – Zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku
15-950 Białystok, ul. Słonimska 1, NIP 966-211-72-20, REGON 050658640,
a
...................................................................................................................................................................
KRS/PESEL .......................................................
z siedzibą w .....................................................
NIP ........................... REGON ...........................
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:
1. ................................................................................................................
2. ........................................................................................................................
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ogłoszenia o zamówieniu, z wyłączeniem stosowania
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
ze zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy, o następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
Zamawiający zleca wykonanie usługi polegającej na wykonaniu pomiarów hałasu komunikacyjnego dla
inwestycji pn. „Budowa Trasy Niepodległości w Białymstoku”, zgodnie z decyzją środowiskową znak:
WOOŚ II.4210.11.2015.AS z dnia 26 lutego 2016 r., zmienioną decyzją GDOŚ znak: DOOSoaI.4210.4.2016.mko.39 z dnia 18 czerwca 2018 r.

1.
2.

3.

4.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§2
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, na
warunkach określonych w niniejszej umowie.
Wykonawca oświadcza, że badania objęte przedmiotem umowy będą wykonane przez
akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodności (Dz. U. z 2019 poz. 155 j.t.)
Wykonawca oświadcza, iż:
1) posiada wiedzę, doświadczenie, urządzenia i narzędzia niezbędne do prawidłowego
wykonania umowy,
2) personel Wykonawcy wykonujący prace w ramach realizacji umowy posiada doświadczenie
i wykształcenie niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
Wykonawca wykona wszystkie niezbędne pomiary i badania. Przy analizie oddziaływań
przedsięwzięcia na środowisko Wykonawca będzie stosował metody badań, pomiarów, obliczeń
i ekspertyz zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, a także najnowszą wiedzą
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5.

6.
7.
8.

techniczną, stosując sprzęt i oprogramowanie komputerowe odpowiadające wymaganym
standardom dokładności danych.
W czasie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do niezakłócania
ruchu publicznego na drodze, do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r. poz. 110.j.t.) oraz przepisów BHP.
Wykonawca na własny koszt zabezpieczy teren pomiarów/badań.
Wykonawca, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, we własnym zakresie i na własny koszt
uzyska wszelkie zgody na wejście w teren konieczny do przeprowadzenia badań.
Każdorazowo na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany informować o przebiegu
i wynikach prowadzonych prac. Żądane informacje należy niezwłocznie przekazać Zamawiającemu
w formie pisemnej, faksem na nr 85 869 67 75 lub e-mailem na adres zdm@um.bialystok.pl.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie:
1) termin wykonania badań – do dnia 30 czerwca 2020 r.
2) termin przekazania opracowania – do 15 lipca 2020 r.
2. Strony dopuszczają możliwość zmian terminów określonych w ust. 1 w następujących przypadkach:
1) wystąpienie okoliczności, za które Wykonawca lub Zamawiający nie jest odpowiedzialny ,
2) wystąpienia konieczności wykonania usług dodatkowych.
3. Warunkiem dokonania zmiany terminu, o którym mowa w ust. 2, jest złożenie uzasadnionego
wniosku przez stronę inicjująca zmianę i sporządzenie przez strony stosownego protokołu.
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIÓR PRAC
§4
1. Za wykonanie zamówienia określonego w § 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości
netto
.................. PLN
plus podatek VAT ..... %, tj.
.................. PLN
brutto
.................. PLN
słownie złotych: .................................................................................................,
2. Koszty związane z uzyskaniem niezbędnych do opracowania danych, dokumentów, w szczególności
takich jak: mapy, zgody na wejście w teren konieczne do przeprowadzenia badań wchodzą w skład
ceny określonej w ust. 1.
§5
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, Zarząd
Dróg Miejskich, ul. Składowa 11, co zostanie potwierdzone protokołem przekazania podpisanym
przez Zamawiającego.
2. Zamawiający dokona oceny poprawności i zgodności opracowania z umową w ciągu 21 dni licząc od
dnia podpisania protokołu przekazania.
3. W przypadku stwierdzenia wad lub braków w przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązany jest
do niezwłocznego usunięcia tych wad lub braków na swój koszt, do dnia wyznaczonego przez
Zamawiającego.
4. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany protokołem odbioru, po usunięciu ewentualnych
wad stwierdzonych przez Zamawiającego.
5. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru podpisany przez
przedstawicieli stron
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§6
Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek w Banku
...................................................................................................................... w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
Płatnik: Miasto Białystok 15-950 Białystok ul. Słonimska 1, NIP: 966 211 72 20, REGON 050658640
jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
Dane do faktury: Nabywca: Miasto Białystok 15-950 Białystok ul. Słonimska 1, NIP: 966-211-72-20,
Odbiorca: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.
Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi
dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.
Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 1 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
przedsiębiorcy, służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego bank
prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT.
Zamawiający oświadcza, że płatności za faktury wystawione przez Wykonawcę będą dokonywane
na wskazany w ust. 1 rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
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 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.
KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§7
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt 2) w wysokości 100 zł
za każdy dzień zwłoki,
2) w przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad przedmiotu umowy, w wysokości
200 zł za każdy dzień zwłoki,
3) w innych niż określone w pkt 1 i 2 przypadkach naruszenia obowiązków umownych w wysokości
100 zł za każdy stwierdzony przypadek.
W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi notę obciążeniową z terminem płatności 14
dni od daty wystawienia.
Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być
potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową
zgodę.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wartości
umowy brutto określonej w § 4 ust. 1, za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście
poniesionej.

§8
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
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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 § 7 ust. 1 pkt.
1) - 3) przekroczyła kwotę 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1.
2. Zamawiający może także, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
3. W wypadkach określonych w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części umowy.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia
§9
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie 2 lat od daty
odbioru przedmiotu umowy.
2. Data podpisania protokołu odbioru jest datą rozpoczęcia okresu rękojmi.
3. W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze przedmiotu umowy, które wynikną z jego nieprawidłowego Wykonania albo jego części
lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli
zawiadomił o wadzie przed upływem tego terminu.
5. O zauważonych wadach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich ujawnieniu.
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego
do usunięcia wad, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia osobie trzeciej,
a koszt ich wykonania w całości pokryje Wykonawca.

1.

2.
3.

4.

PRAWA AUTORSKIE
§ 10
Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1,
autorskie prawa majątkowe do opracowań powstałych w wyniku wykonywania niniejszej umowy
na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie używania w formie zapisu na papierze i/lub zapisu magnetycznego,
2) w zakresie wykorzystania i udostępniania przedmiotu umowy w całości lub części,
3) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia przedmiotu umowy lub jego części - wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy utworu w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na
których przedmiot umowy utrwalono- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału
albo egzemplarzy,
4) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób inny niż określony w pkt 3) poprzez publiczne wyświetlenie.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w zdaniu poprzednim, następuje
z chwilą podpisania protokołu odbioru.
Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala Zamawiającemu
na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom
trzecim wykonywanie zależnych praw autorskich.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych, oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw
autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje w ramach wynagrodzenia
umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie
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za korzystanie z opracowania na każdym odrębnym polu eksploatacji oraz za zależne prawa
autorskie.
KLAUZULA POUFNOŚCI
§ 11
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 z 2016 r.), zwanego dalej RODO.

5

4.
5.

Realizacja umowy będzie wymagać przekazywania danych osobowych pomiędzy stronami umowy,
innych niż dane stron umowy lub dane osób biorących udział przy realizacji umowy.
W wyniku realizacji niniejszej umowy nastąpi udostępnienie danych osobowych przez
Zamawiającego/Wykonawcę* na rzecz Wykonawcy/Zamawiającego*, który na mocy przepisów
prawa stanie się ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.

PODWYKONAWCY, PRZEDSTAWICILELE STRON
§ 12
Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom, za działanie, których bierze pełną odpowiedzialność,
następujący zakres prac:
1) ……………………………………………………
2) ……………………………………………………

§ 13
Strony, na potrzeby koordynacji realizacji umowy wyznaczają swoich przedstawicieli:
1) ze strony Zamawiającego:
Justyna Trochimowicz, jtrochimowicz@um.bialystok.pl, tel. 85 869 68 12
Beata Gieleżyńska, bgielezynska@um.bialystok.pl, tel. 85 869 62 45
2) ze strony Wykonawcy: .........................................................................

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego, wierzytelności
finansowych związanych z realizacją przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
§ 16
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 17
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 2019r. poz. 1429 j.t.)
§ 18
1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Integralną częścią umowy jest - Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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