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do ogłoszenia o zamówieniu nr DGK-IV.271.47.2020
_______________________________________________________________________________________
Dot. DGK-IV.271.47.2020

W/UB/DGK/....../UM BIAŁYSTOK/2020

/projekt/
UMOWA NR DGK-IV.272……….2020
na „Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Białegostoku”
zawarta w dniu ............................... 2020 r. w Białymstoku
pomiędzy:
Miastem Białystok
reprezentowanym przez: ……................................................................................................................
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1
przy kontrasygnacie ...............................................................................................................................
NIP: 966-211-72-20, REGON: 050 658 640
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a: ………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w ...........................................................................................................................................
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(PESEL ...............................)
NIP: ................................., REGON: .................................
reprezentowanym przez:………………………………………………………………………………
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
a łącznie „stronami”
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
prowadzonym w trybie ogłoszenia o zamówieniu, wyłączonym ze stosowania przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
na podstawie art. 4 pkt 8, o następującej treści:

1.
2.

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie szczegółowej “Inwentaryzacji wyrobów
zawierających azbest na terenie Miasta Białegostoku”, zwanej dalej inwentaryzacją.
Inwentaryzacja winna obejmować:
Etap I:
1) zakres badań obszar Gminy Białystok,
2) być przeprowadzona w warunkach terenowych – tzw. spis z natury,
3) być przygotowana na formularzach (dostarczonych w plikach *pdf) zawierających
następujące informacje:
a) nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres (w formacie: województwo, powiat, gmina,
miejscowość, ulica, numer nieruchomości),
b) nazwa podmiotu wykorzystującego wyroby zawierające azbest (nazwa lub adnotacja
„osoba fizyczna”),
c) nr działki ewidencyjnej,
d) nr obrębu ewidencyjnego,
e) rodzaj zabudowy (budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy,
budynek użyteczności publicznej, budynek mieszkalno – gospodarczy, inny lub/i informacja
„azbest zmagazynowany”),
f) nazwę, rodzaj wyrobów zawierających azbest, które występują na działce (zgodnie
z klasyfikacją przyjętą w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest
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oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były
lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)),
g) ilość posiadanych wyrobów zawierających azbest pozostałych do usunięcia z danej
nieruchomości w m2 i kg (w przypadku niemożności podania ilości wyrobów w m2 należy
podać w innych jednostkach właściwych dla danego wyrobu tj.: m3/m.b./km),
h) ocenę stanu wyrobów zawierających azbest – stopień pilności,
i) zaznaczenie miejsca występowania wyrobów w obrębie działki – nazwa,
nr i datę ostatniej aktualizacji dokumentu, w którym zostały oznaczone miejsca
występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu
instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej (nie dotyczy osób
fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej),
j) przewidywany termin usunięcia wyrobów zawierających azbest,
k) ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia w m2
i kg (w przypadku niemożności podania ilości wyrobów w m2 należy podać w innych
jednostkach właściwych dla danego wyrobu tj.: m3/m.b./km),
4) ponadto zawierać następujące informacje:
a) kod wyrobu (zgodnie z tabelą kodów: bazaazbestowa.gov.pl),
b) liczbę obiektów zawierających azbest znajdujących się na działce,
c) nr ewidencyjne budynków,
d) współrzędne każdego zinwentaryzowanego obiektu (GPS),
5) zawierać wyniki inwentaryzacji zestawione w formie ewidencji w wersji papierowej (1 egz.)
i w postaci dokumentu elektronicznego (1 egz.) wykonanego w arkuszu kalkulacyjnym (xls),
zawierającego dane zgodnie z tabelą stanowiącą zał. do umowy oraz
6) zawierać zestawienie wyrobów zawierających azbest (w jednostkach: m2/m3/m.b./km/kg)
w następujących układach:
I podział:
 osoby fizyczne,
 przedsiębiorcy,
 pozostali,
II podział:
 ilość wyrobów zawierających azbest wg osiedli Miasta Białegostoku (podział na
osiedla zgodnie z uchwałą Nr XXXI/331/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia
25 października 2004 r. w sprawie podziału miasta na osiedla (Dz. Urz. Woj.
Podl. z 2004 r. Nr 167, poz. 2198; z 2005 r. Nr 33, poz. 500; z 2006 r. Nr 275,
poz. 2766; z 2013 r. poz. 3987).
III podział:
 obiekty należące do Gminy Białystok, w tym obiekty użyteczności publicznej.
7) zawierać opracowanie wyników inwentaryzacji w formie prezentacji (na elektronicznym
nośniku danych).
8) zawierać opracowanie wyników inwentaryzacji w postaci warstwy obrysów obiektów
z przypisanymi do obiektu atrybutami, nr działki ewidencyjnej, numer obrębu ewidencyjnego
w formacje *shp w układzie 2000 strefa 8 i *pdf,
Etap II:
9) obejmować będzie wprowadzenie danych z inwentaryzacji do Bazy Azbestowej
(www.bazaazbestowa.gov.pl) dotyczących osób fizycznych wraz z warstwą obrysów obiektów
z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu
ewidencyjnego. Ponadto Wykonawca zweryfikuje dotychczasowe dane zawarte w Bazie
Azbestowej pod kątem ich zgodności z aktualną inwentaryzacją. W przypadku stwierdzonych
różnic, zaktualizuje dane. W celu udokumentowania właściwego wprowadzenia ww. danych,
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Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pozytywny wynik weryfikacji zgodności
wprowadzonych danych do Bazy Azbestowej z warstwą obrysów obiektów (skutecznego
dokonania wpisu do Bazy Azbestowej).
10) Wykonawca w ramach zleconego zadania przedstawi zastosowaną metodykę prowadzonej
inwentaryzacji.
11) Wykonawca, na czas obowiązywania Umowy nabędzie prawo dostępu do Bazy Azbestowej
(www.bazaazbestowa.gov.pl). Przekazanie loginu i hasła nastąpi w sposób bezpieczny w formie
udokumentowanej.
OBOWIĄZKI STRON
§2
1. Wykonawca, zobowiązuje się do wykonania prac określonych w § 1 z należytą starannością
zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych
niniejszą umową warunkach, a także zaleceniami Zamawiającego.
2. Wykonawca opracuje „Inwentaryzację” zgodnie z obowiązującymi przepisami,
a w szczególności z:
1) ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
na terytorium Polski (Dz. U z 2017 r. poz. 2119 z późn. zm.);
2) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396
z późn. zm.);
3) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797
z późn. zm.);
4) Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 ustanowionym przez Radę
Ministrów uchwałą Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. oraz uchwałą Nr 39/2010 z dnia
15 marca 2010 r.;
5) rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r.
w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów
zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich
wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824);
6) rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649
z późn. zm.);
7) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby
zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31);
8) ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; (Dz. U.
z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.);
9) Krajowym Planem Gospodarki Odpadami przyjętym uchwałą Nr 88 Rady Ministrów z dnia
1 lipca 2016 r. w sprawie "Krajowego planu gospodarki odpadami 2022" (M. P. z 2016 r. poz.
784);
10) Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 20162022
11) Polityką Ekologiczną Państwa;
12) Przepisami związanymi z ochroną danych osobowych (RODO);
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13) uchwałą Nr XXXI/331/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 października 2004 r.
w sprawie podziału miasta na osiedla (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2004 r.
Nr 167, poz. 2198; z 2005 r Nr 33, poz. 500; z 2006 r. Nr 275, poz. 2766; z 2013 r. poz. 3987).
3. Przekazanie dokumentacji nastąpi w Departamencie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego
w Białymstoku przy ul. Kamiennej 17, pok. 206 (sekretariat).
4. W przypadku stwierdzenia wad przekazanej dokumentacji, za które odpowiada Wykonawca,
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do ich bezpłatnego usunięcia. Przez wady należy
rozumieć niezgodność dostarczonej dokumentacji z zakresem wymagań oraz inne negatywne
uwagi Zamawiającego.
5. W przypadku niewprowadzenia zmian lub nieusunięcia przez Wykonawcę wad
w wyznaczonym terminie Zamawiający naliczy kary umowne.
6. Po zaakceptowaniu prac określonych w § 1 ust. 2 pkt 1-8 umowy (Etap I), Zamawiający
sporządzi protokół odbioru prawidłowo wykonanego opracowania w wskazanym zakresie, który
będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury za I Etap.
7. Po zaakceptowaniu prac określonych w § 1 ust. 2 pkt 9-11 umowy (Etap II), Zamawiający
sporządzi protokół odbioru prawidłowo wykonanych prac w wskazanym zakresie, który będzie
stanowił podstawę do wystawienia faktury za II Etap.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wyrywkowej kontroli w celu
weryfikacji poprawności przeprowadzonej „Inwentaryzacji” oraz dokładności otrzymanych
wyników.
9. Zamawiający umożliwi Wykonawcy uczestnictwo w kontroli, o której mowa w ust. 8.
10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca może być zobowiązany przez
Zamawiającego do poprawienia/uzupełnienia „Inwentaryzacji”, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
11. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania ewentualnych
podwykonawców, co oznacza, że Wykonawca nie może powołać się na jakiekolwiek
okoliczności wynikające z faktu podzlecenia części prac, dla usprawiedliwienia się
z niewykonania postanowień niniejszej umowy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
§3
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy od dnia zawarcia umowy do
dnia 31 marca 2021 r., w tym:
1) Etap I: do dnia 20 listopada 2020 r.: prace określone w § 1 ust. 2 pkt 1-8 umowy,
2) Etap II: do dnia 31 marca 2021 r.: prace określone w § 1 ust. 2 pkt 9-11 umowy.
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIÓR PRAC
§4
1. Wykonawcy, za realizację przedmiotu zamówienia określonego w § 1, przysługuje
wynagrodzenie brutto w wysokości ………………. zł, w tym …..% VAT, (słownie:
……………………………).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne w następujący sposób:
1) Etap I: 70 % wynagrodzenia tj. kwota ………………… (słownie:…………………………),
po wykonaniu prac określonych w § 1 ust. 2 pkt 1-8 umowy,
2) Etap II: 30 % wynagrodzenia tj. kwota ………………… (słownie:…………………………),
po wykonaniu prac określonych w § 1 ust. 2 pkt 9-11 umowy.
4

Załącznik nr 1
do ogłoszenia o zamówieniu nr DGK-IV.271.47.2020
_______________________________________________________________________________________

3. Podstawą do wystawienia faktur, będą protokoły odbioru dla poszczególnych etapów, o których
mowa w § 2 ust. 6 i 7.
4. Wszelkie opłaty związane z wykonanie przedmiotu umowy wchodzą w skład wynagrodzenia
określonego w ust. 1.

1.

2.
3.
4.

5.

§5
Przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający opłaci przelewem na konto bankowe
Wykonawcy nr ……………………………………………………………………., w terminie
do 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury.
NABYWCA: Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 966-211-72-20.
ODBIORCA: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.
Miasto Białystok jest podatnikiem podatku VAT.
Wykonawca oświadcza, iż wskazany do realizacji płatności rachunek bankowy jest rachunkiem
przedsiębiorcy i bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT.*
Wykonawca oświadcza, iż ww. rachunek rozliczeniowy widnieje w wykazie podmiotów
wprowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.*
Zamawiający oświadcza, że płatności za faktury wystawione przez Wykonawcę będą
dokonywane na wskazany powyżej rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności. *
Faktury należy wystawiać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2020 r. poz. 106).
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.
Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

§6
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania ewentualnych
podwykonawców, co oznacza, że Wykonawca nie może powołać się na jakiekolwiek okoliczności
wynikające z faktu podzlecenia części prac, dla usprawiedliwienia się z niewykonania lub
nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy.
§7
1. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji umowy jest …...……………….., tel.
……………………
2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest ……………………, tel.
……………………
3. Zmiana przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wymaga sporządzenia aneksu
do umowy, każda ze stron zobowiązana jest zawiadomić drugą stronę o zmianie przedstawiciela
faksem lub drogą elektroniczną.
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4. Korespondencja pomiędzy stronami odbywać się będzie poprzez nw. adresy:
1) Zamawiający - e-mail: dgk@um.bialystok.pl, adres pocztowy: ul. Kamienna 17,
15-021 Białystok;
2) Wykonawca - e-mail: ………………………………………………………., adres pocztowy:
……………………………………………………………………….………

1.

2.
3.

4.
5.
6.

KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§8
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów realizacji umowy w wysokości
0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
2) w przypadku nieusunięcia wad, w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 5,w wysokości 500 zł
za każdy dzień zwłoki.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn,
za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn,
za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę
umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za wyjątkiem
sytuacji opisanej w § 9 ust. 2.
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.
Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście
poniesionej.

§9
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 § 8
ust. 1 przekroczyła kwotę 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
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 powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. W wypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 i 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.
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1.

2.
3.
4.

5.
6.

PRAWA AUTORSKIE
§ 10
Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe
do dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem umowy, na następujących polach
eksploatacji: wprowadzenie do obrotu, utrwalanie i zwielokrotnianie dostępnymi technikami,
powielenie, publiczne odtworzenie i udostępnienie.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, następuje w dacie zapłaty
wynagrodzenia za Etap I.
Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala
Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego
do zlecania osobom trzecim wykonywania zależnych praw autorskich.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw
autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje w ramach wynagrodzenia.
Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji na każdym
odrębnym polu eksploatacji oraz za zależne prawa autorskie.
Wraz z przeniesieniem praw autorskich, o których mowa powyżej, w ramach wynagrodzenia na
Zamawiającego przechodzi własność nośników, na których przedmiot umowy utrwalono.
Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw majątkowych
osób trzecich i przekaże utwór Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych
osób. W przypadku zgłoszenia żądania przez osobę trzecią związanego z naruszeniem jej praw
w skutek realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się przejąć pełną
odpowiedzialność z tego tytułu oraz wyrównać poniesione przez Zamawiającego szkody
i zwrócić wszelkie poniesione koszty.

ZMIANY UMOWY
§ 11
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności z zastrzeżeniem § 7 ust. 3.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu określonego w § 3 w następujących
przypadkach:
1) Zamawiający zmieni dane, na podstawie których wykonywany będzie przedmiot umowy lub
opóźni się w dostarczaniu danych dla Wykonawcy,
2) warunki prowadzonych prac projektowych zostaną zmienione przez jednostki opiniujące,
uzgadniające lub zatwierdzające albo przez nowe przepisy, normy i normatywy,
3) jednostki uzgadniające, opiniujące lub zatwierdzające przedłużą terminy uzgodnień, opinii
lub zatwierdzeń, o ile to przedłużenie nie będzie wynikało z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,
4) jednostki uzgadniające, opiniujące lub zatwierdzające zażądają w trakcie prowadzonego
postępowania administracyjnego wykonania opracowań dodatkowych, nieujętych
w przedmiocie niniejszej umowy,
5) niemożność dotrzymania terminu umownego spowodowana zostanie siłą wyższą lub
okolicznościami, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec,
mimo wszelkiej staranności. Przyczynami tymi będą: zaniechania, ograniczenia, zakazy lub
polecenia organów administracyjnych,
6) zdarzenia losowe i inne okoliczności, za które nie ponosi winy Wykonawca.
3. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji w zakresie wcześniej
zaakceptowanym przez Zamawiającego w przypadku uzasadnionych wniosków, uwag
mieszkańców lub protestów itp.
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4. W przypadkach określonych w ust. 3, Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia,
o którym mowa w § 4 ust. 1 proporcjonalnie do zakresu zmiany i nakładu pracy. Wykonawca
przedstawi kalkulację kosztów opracowania do akceptacji Zamawiającego.
5. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2-4, jest złożenie uzasadnionego wniosku
przez stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę
do dokonania takiej zmiany.
ZACHOWANIE TAJEMNICY I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
§ 12
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) niesporządzania 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
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 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. W celu realizacji §1 ust. 2 pkt 9 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób, które będą
je realizowały, a Zamawiający nada im uprawnienia w systemie informatycznym Baza
Azbestowa zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.bazaazbestowa.gov.pl, a ponadto
osoby te zobowiązane są złożyć na piśmie Zamawiającemu oświadczenie o zapoznaniu się
z zasadami i informacjami określonymi w ust. 1-4 i zobowiązać się do ich przestrzegania oraz
przestrzegania regulaminu Bazy Azbestowej. Dane tych osób zostaną przekazane firmie
SmallGIS Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków, która to administruje Bazą Azbestową.
Wykonawca zobowiązuje się powiadomić osoby wyznaczone do realizacji prac, o przekazaniu
ich danych do administratora Bazy Azbestowej.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13
Wykonawca nie ma prawa do przelania bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego
wierzytelności finansowych związanych z realizacją przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 15
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd
powszechny w Białymstoku.
§ 16
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 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
§ 17
1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla Zamawiającego
i 1 dla Wykonawcy.
2. Integralną część umowy stanowi załącznik: Ewidencja wyrobów zawierających azbest.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

*) zapisy zostaną dostosowane po wyborze oferty najkorzystniejszej
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