Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu nr ZDM-IX.271.4.2020

UMOWA /projekt/
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, prowadzonym w trybie ogłoszenia o zamówieniu, wyłączonym ze stosowania
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.),
zgodnie z art. 4 pkt 8) , o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie niezbędnych pomiarów i określenie wartości
wskaźników rezultatu osiągniętych w wyniku realizacji projektów zrealizowanych z dofinansowaniem
środków Unii Europejskiej:
 „Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku”,
 „Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku”,
oraz przedstawienie wyników (badań, pomiarów, wyliczeń) w wersji papierowej i elektronicznej.
2. Wykonawca zobowiązuje się zbadać następujące wskaźniki:
1) oszczędność czasu w przewozach pasażerskich,
2) oszczędność czasu w przewozach towarowych,
3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 musi spełniać wymogi dotyczące wdrażania projektów
inwestycyjnych realizowanych przy współfinansowaniu środków pomocowych Unii Europejskiej.
OBOWIĄZKI STRON
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 zgodnie
z wytycznymi, metodologią określoną w poszczególnych studiach wykonalności projektu, o którym
mowa w § 1 ust. 1 oraz na podstawie aktualnych pomiarów własnych Wykonawcy w zakresie SDR
przeprowadzonych przez 2 dni robocze, całodobowo na 5 punktach pomiarowych wskazanych przez
Zamawiającego w załączniku nr 5 ogłoszenia o zamówieniu.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 zgodnie ze
zleceniem Zamawiającego, obowiązującymi przepisami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz
uzgodnieniami z Zamawiającym i zmianami podjętymi w trakcie realizacji zlecenia oraz zgodnie ze
złożoną ofertą i wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu.
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3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wyników (badań, pomiarów, wyliczeń) przedmiotu
umowy Zamawiającemu, w siedzibie Zamawiającego, ul. Składowa 11, 15-399 Białystok, pok. 205
(sekretariat) w formie papierowej i elektronicznej – 2 egzemplarze (po 1 egz. dla każdego projektu),
łącznie z edytowalnymi arkuszami kalkulacyjnymi i modelami służącymi do dokonania obliczeń.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) informowania Zamawiającego o przebiegu wykonania prac na każde żądanie Zamawiającego,
2) stosowania się do zaleceń Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
5. Wykonawca będzie uprawniony do uzyskania informacji i dokumentów, będących w posiadaniu
Zamawiającego niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnic prawem chronionych.
TERMIN REALIZACJI
§3
1. Termin realizacji zamówienia: 30 listopada 2020 r.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wstępnej wersji opracowania
w formie elektronicznej, na 7 dni kalendarzowych przed terminem wskazanym w ust. 1.

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

WYNAGRODZENIE
§4
Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokości: …..…..……..…… brutto (słownie: ………….……….……………………..),
w tym netto: …………… stawka podatku VAT 23 %
Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, a niezbędne do
jego wykonania.
Zapłata wynagrodzenia za przedmiot zamówienia realizowana będzie jednorazowo na podstawie
protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i faktury
wystawionej przez Wykonawcę.
Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek w Banku
…………………………………………………, w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnej faktury przez
Zamawiającego.
Płatnik: Miasto Białystok, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1, NIP 966-211-72-20, REGON 050658640.
Miasto Białystok jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
Wystawiane faktury powinny zawierać następujące dane:
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
Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi
dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.
Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych droga elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.
Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: 5420304637. Jednocześnie Zamawiający nie
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dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów
elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących.
8. Wykonawca oświadcza, że wskazany w pkt 4 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego bank prowadzący
ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT 1.

1.

2.

3.

4.

ODBIÓR PRAC
§5
Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego
przez strony umowy. Data podpisania, bez zastrzeżeń, przez Zamawiającego protokołu odbioru stanowi
podstawę do wystawienia faktury VAT.
Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady w przedmiocie umowy lub wykonanie będzie
niezgodne z warunkami ustalonymi w niniejszej umowie, Wykonawca wprowadzi konieczne
uzupełnienia w ustalonym przez Zamawiającego terminie bez dodatkowego wynagrodzenia.
Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia, Zamawiający może żądać
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub obniżyć przysługujące Wykonawcy
wynagrodzenie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag w formie pisemnej i elektronicznej.
W przypadku nie zgłoszenia przez Zamawiającego w terminie do 14 dni uwag w formie pisemnej pracę
uważa się za odebraną.

PRAWA AUTORSKIE
§6
1.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w § 4
Umowy, 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,
4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których przedmiot umowy utrwalonowprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo kopii,
5) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób inny niż określony w pkt 4) - poprzez
publiczne wyświetlenie, udostępnienie w mediach.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, nastąpi z dniem odbioru
opracowań przez Zamawiającego.
3. 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.
4. 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 za korzystanie
z opracowania na każdym odrębnym polu eksploatacji oraz za zależne prawa autorskie.
1 Dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
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5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania wykonywania zależnego prawa autorskiego
do materiałów powstałych w wykonaniu niniejszej umowy.
ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

KARY UMOWNE
§8
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia prac określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy
w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 0,3 %
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad,
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową.
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 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 określonej
w § 4 ust. 1.
W przypadku zwłoki w opłacaniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście
poniesionej.
RĘKOJMIA
§9
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytuły rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie 1 roku od daty
odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Data zakończenia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy jest datą rozpoczęcia okresu
rękojmi dla tych prac.
W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze końcowym przedmiotu umowy, które wynikną z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek
opracowania albo jego części, lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli
reklamował wadę dokumentacji przed upływem tego terminu.
W przypadku zwłoki w usunięciu wad przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do zlecenia
zastępczego ich usunięcia innemu Wykonawcy, a kosztem wykonania usługi obciążyć Wykonawcę.
O zauważonych wadach przedmiotu umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich
ujawnieniu. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie obopólnie uzgodnionym.
W przypadku nie uzgodnienia terminu, o którym mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
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1.

2.

3.
4.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 10
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 pkt. 1-2
przekroczyła kwotę 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1.
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 15 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W wypadkach określonych w ust. 1 pkt 2) oraz w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
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;
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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.
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.
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
§ 12
1. Strony umowy postanawiają, że w razie sporów wynikłych z niniejszej umowy, będą współdziałać
w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia.
2. W przypadku nie osiągnięcia przez Strony ugody Strony poddają spory wynikłe z niniejszej umowy pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13
Wszelkie powiadomienia wynikające z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. Powiadomienia takie
będą kierowane na następujące adresy:
1) Dla Zamawiającego: Urząd Miejski w Białymstoku, Zarząd Dróg Miejskich, ul. Składowa 11, 15-399
Białystok, tel. 85 869 67 00, fax 85 869 67 75, e-mail: zdm@um.bialystok.pl,
2) Dla Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………
§ 14
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. 1843 ze zm.).
§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 16
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 1 dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Wykonanie niezbędnych pomiarów i określenie wartości wskaźników rezultatu osiągniętych w wyniku realizacji 2 projektów
zrealizowanych z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej
6

