UMOWA Nr WZP…………………………….
zawarta w dniu …………….. 2020r. w Białymstoku, pomiędzy Województwem Podlaskim
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok NIP 542-25-42-016 reprezentowanym
przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6,
15-620 Białystok, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:
Dyrektor

- Józef Władysław Sulima

a firmą ……………………………………… z siedzibą przy ……………………………. wpisaną
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………………………. NIP: ………………..,
REGON: ………………………, kapitał spółki …………………….. zł., zwaną dalej
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
……………………… - ……………………………….
w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych /Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm./, zawarto umowę następującej treści:
Przedmiot umowy
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
Zadanie 1.
„Rozpoznanie geotechniczne drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku
Konarzyce – granica województwa”.
Zadanie 2.
„Rozpoznanie geotechniczne drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku
Szypliszki-Sejny”.
Zadanie 3.
„Rozpoznanie geotechniczne drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku
Sejny – Poćkuny wraz z obwodnicą m. Sejny”.
Terminy realizacji zamówienia
§2
Ustala się następujące terminy wykonania umowy:
1) rozpoczęcie realizacji zamówienia: z dniem podpisania umowy;
2) termin zakończenia realizacji zamówienia: w ciągu …………….. dni od podpisania umowy,
tj. do dnia ………………… 2020 roku.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe
zgodnie z przedłożoną ofertą w wysokości:
Zadanie ….
……………………. zł + 23% VAT tj. ……………. zł = …………………. zł (brutto)
(słownie: ……………………………………………………. wraz z podatkiem VAT),
2. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowywania
oferty zapoznał się z terenem, na którym ma zostać wykonana usługa oraz wykorzystał wszelkie
środki mające na celu ustalenie wysokości wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych
prac, w tym wkalkulował i przewidział wszystkie ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
3. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem
i odbiorem przedmiotu zamówienia i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego
wykonania przedmiotu zamówienia.
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Warunki płatności
§4
Ustala się, że zapłata wynagrodzenia za przedmiot zamówienia nastąpi jednorazowo na
podstawie wystawionej faktury.
Ustala się, że podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru usługi zatwierdzony
przez Zamawiającego potwierdzający fakt wykonania przedmiotu zamówienia.
Płatność faktury dla Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu oświadczeń Podwykonawców
o uregulowaniu wymagalnych zobowiązań finansowych między Podwykonawcą i Wykonawcą w
zakresie rozliczenia usługi objętej niniejszą umową, na dzień złożenia oświadczenia. W
przypadku braku możliwości przedstawienia oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu
wymagalnych zobowiązań finansowych pomiędzy Podwykonawcą i Wykonawcą,
w szczególności w przypadku, gdy Podwykonawca odmawia złożenia takiego oświadczenia,
Wykonawca przedstawi dowód zapłaty wymagalnych zobowiązań finansowych w stosunku do
Podwykonawcy.
Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury VAT skutkuje przerwaniem biegu
30-dniowego terminu płatności liczonego na nowo od momentu dostarczenia prawidłowej
faktury.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, jednak nie wcześniej niż po
dostarczeniu oświadczeń/dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 3 – na wskazany numer
rachunku bankowego ………………………………….…………………………………………...
Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.
Zmiana rachunku bankowego wymaga aneksu, sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
Strony nie przewidują możliwości wystawienia faktur częściowych.
Ustala się, że dane identyfikujące podmiot dokonujący transakcji nabycia wpisane będą na
fakturach w sposób następujący:
Nabywca: Województwo Podlaskie, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok,
NIP: 542-25-42-016
Odbiorca: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620
Białystok
Adres do korespondencji jak w pozycji „Odbiorca”

Procedura odbiorowa
§5
1. Odbiór usługi nastąpi po podpisaniu przez strony umowy protokołu odbioru usługi za wykonany
przedmiot zamówienia. W przypadku stwierdzenia przez przedstawicieli Zamawiającego wad w
przekazanych opracowaniach, Zamawiający wyznaczy termin na dostarczenie poprawionych i
uzupełnionych opracowań.
2. W przypadku stwierdzenia przez przedstawicieli Zamawiającego wad w przekazanych
opracowaniach w okresie rękojmi za wady, Zamawiający wyznaczy termin
na dostarczenie poprawionych i uzupełnionych opracowań.
Zmiany do umowy
§6
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w niżej wymienionych
przypadkach:
1) zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych
w rejestrach publicznych,
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej bądź obu stron,
3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, gdy zaistnieje
inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność, za którą
żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego
wykonania umowy;
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4) zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu zamówienia;
5) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
6) zmiany / wprowadzenia podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po
akceptacji Zamawiającego,
7) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących
niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Jeżeli o zmianę postanowień umowy wnioskuje Wykonawca, przedkłada wniosek
Zamawiającemu, na co najmniej 14 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany, z
wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez
Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszystkie powyższe zapisy określone w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Kary umowne
§7
1. Wykonawca zapłaci kary umowne:
1) w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, określonego w
§ 3 ust. 1 niniejszej umowy,
2) za opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień
opóźnienia, liczony od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 2,
3) za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia oraz w
okresie rękojmi za wady w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3
ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po upływie
terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia ich usunięcia zgodnie z §, 5 ust. 1,
4) w przypadku braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.
5) za nieprzedłożenie w terminie oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w § 14 ust. 1 w
wysokości 200 zł. za każdy przypadek,
6) za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie poświadczonych za
zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopi umów o
pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności określonych w § 14
ust. 1 umowy w wysokości 200 zł za każdy przypadek.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą
dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
4. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu zamówienia
lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.
Podwykonawcy
§8
1. Podwykonawcą
opracowania
w
zakresie:
………………………..
jest:
…………………………………………………………………………………………………
2. Zgłoszenie przez Wykonawcę innych podwykonawców niż wskazani w ofercie Wykonawcy
wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego.
3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.
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4. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 2, bez akceptacji Zamawiającego stanowi
podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
Osoby odpowiedzialne
§9
Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją umowy, osobami uprawnionymi do
uzgadniania szczegółów ze strony:
 Zamawiającego jest: Remigiusz Czygier, Sławomir Klimiuk.
 Wykonawcy jest: …………………………………………….
Odstąpienie od umowy
§ 10
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności jeżeli:
1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 7 dni od daty jej podpisania,
3) Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po jego stronie, realizację przedmiotu umowy
i przerwa trwa dłużej niż 7 dni,
4) jeżeli Wykonawca nie wykonuje zleconych usług zgodnie z umową.
2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli:
1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru wykonanych usług,
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okoliczności nie będzie mógł się wywiązać z zobowiązań umownych.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących
podstawę odstąpienia z podaniem uzasadnienia.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Prawa autorskie
§ 11
Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do
wszystkich utworów, które powstały w związku i w wyniku wykonania niniejszej umowy,
zarówno wykonanej bezpośrednio przez Wykonawcę jak i przez osoby lub podmioty
działające na jego zlecenie („Prawa Autorskie”).
Prawa autorskie Majątkowe do utworów, które powstały w wyniku wykonania niniejszej
umowy, przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru usługi.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o przekazaniu praw autorskich
podpisane przez wszystkich autorów.
Przejście praw autorskich o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie pola eksploatacji,
a w tym w szczególności:
1) zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w tym m. in. poprzez
dyskietki, CD - Romy, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez
druk oraz urządzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny),
2) wprowadzenie do pamięci komputera,
3) prawo do wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w Internecie i w innej sieci
komputerowej,
4) wystawianie i publikowanie dowolną techniką w celach niekomercyjnych,
Wynagrodzenie o którym mowa w § 3 ust.1 stanowi pełne i kompletne wynagrodzenie
z tytułu przeniesienia Praw Autorskich na Zamawiającego.
W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem
w stosunku do Zamawiającego z tytułu Praw Autorskich, Wykonawca będzie zobowiązany
do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku
z wystąpieniem takich roszczeń.
Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodą
dla interesów Zamawiającego.
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§12
1. Z chwilą przejścia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów, o których
mowa w § 11, Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na:
1) korzystanie z opracowań tych utworów oraz na rozpowszechnianie tych opracowań,
2) dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie wszelkich zmian, aktualizacji
i uzupełnień utworów (opracowań utworów),
3) wykonanie pozostałych praw zależnych do utworów.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wyłączne wykonywanie zależnych
praw autorskich, o których mowa w ust. 1 oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo
zezwalania na wykonywanie tych praw.
3. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu przeniesienia zależnych praw
autorskich.
Ochrona danych osobowych
§ 13
1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązuje się zapewnić przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami
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) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.
2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem i wykonaniem
umowy stanowi załącznik do SIWZ „Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zawarciem i
wykonaniem umowy”.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art.
13 oraz art. 14 RODO, o którym mowa w ust. 2 wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia i wykonania umowy będącej
wynikiem prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zobowiązuję
się do wypełnienia go niezwłocznie w przypadku zmiany lub rozszerzenia liczby osób, o których
mowa powyżej.
Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
§ 14
1. Wykonawca zobowiązuje się, że zatrudni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) osoby, które
będą wykonywać czynności fizyczne objęte zamówieniem.
2. Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1. W
trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego
wskazanym w wezwaniu, wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 - oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę, oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy albo
b) w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości oświadczenia, o którym mowa w
pkt a) powyżej, Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego
wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 3 dni robocze, przedłoży Zamawiającemu do
wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez wykonawcę lub
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podwykonawcę, kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia
czynności, której dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy
powinna zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika,
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
3.

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, w szczególności:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
w celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujące określone w ust. 1 czynności są zatrudnione
na podstawie umowy o pracę.

§ 15
Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie odszkodowania na ogólnych zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego.
§ 16
Każda zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 17
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
§ 18
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla miejsca siedziby
Zamawiającego.
§ 19
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2. Wycena ofertowa Wykonawcy.
§ 20
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
Wykonawcy i Zamawiającemu.
Zamawiający

Wykonawca
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