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dla każdej części zamówienia zostanie sporządzona odrębna umowa o poniższej treści 
 
BFE.271.30.2020 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

/projekt umowy/ 
 

UMOWA nr …………………………………. 
na dostawę ciągnika rolniczego / opryskiwacza polowego, prasy zwijającej  

i rozsiewacza do nawozów * 
 
zawarta w dniu …...................…… 2020 r. w Białymstoku 
pomiędzy:  
Miastem Białystok, 
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok  
NIP  9662117220, REGON  050658640,  
reprezentowanym przez:   
……………………………………………………………………………………………………………. 
zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, 
a: 
………………………………………………………….…………………………..…………………… 
reprezentowanym przez:  
………………….…………………………………………………….……….…………..…….......... 
zwanym w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ, 

 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, powadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), finansowanego w ramach  
Projektu: „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP  
w Białymstoku”, realizowanego przez Miasto Białystok, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020,  
została zawarta umowa, o następującej treści: 
 

§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa do Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku przy  
ul. Ks. St. Suchowolca 26, dalej „szkoły”: ciągnika rolniczego ………………………….. (marka, model/typ, 
rok produkcji)/ opryskiwacza polowego ………………………….. (marka, model/typ, rok produkcji), prasy 
zwijającej ………………………….. (marka, model/typ, rok produkcji) oraz rozsiewacza do nawozów 
……………………….. (marka, model/typ, rok produkcji), * zgodnie ze złożoną ofertą, o parametrach 
technicznych i wyposażeniu opisanych w załączniku do umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy, wolny od wad 
fizycznych i wad prawnych, sprawny technicznie, odpowiadający pod względem jakości wymaganiom 
polskich i unijnych norm jakościowych, dopuszczony do obrotu prawnego na terytorium UE oraz 
spełniający wymagania określone w OPZ (załącznik do umowy). 

3. Przedmiot umowy musi zostać dostarczony wraz z pełną dokumentacją niezbędną do ich 
zarejestrowania (jeżeli dotyczy) i użytkowania, tj. w szczególności aktualnym świadectwem 
homologacji, deklaracją zgodności CE, książką gwarancyjną wraz z warunkami gwarancji, książką 
przeglądów serwisowych, instrukcją obsługi i konserwacji w języku polskim, a także ze wszystkimi 
akcesoriami stanowiącymi komplet sprzedażowy. 
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4. Wykonawca w dniu dokonania dostawy przeszkoli co najmniej 3 osoby wskazane przez 
przedstawiciela szkoły, w zakresie obsługi, konserwacji, drobnych napraw, eksploatacji, przeglądów 
dostarczonego przedmiotu umowy. Czas trwania szkolenia – co najmniej 5 godzin. 

 
§ 2. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z należytą starannością  
oraz zgodnie z:  
1)  postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 
2)  warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz standardów,  
3)  zasadami sztuki i rzetelnej wiedzy technicznej oraz etyką zawodową i ustalonymi zwyczajami.  

 
§ 3. 

1. Realizacja dostawy, o której mowa w § 1 nastąpi w terminie do 20 dni roboczych od daty zawarcia 
umowy.  

2. Za datę wykonania umowy przez Wykonawcę, uznaje się datę zakończenia odbioru przedmiotu 
umowy, stwierdzoną w  protokole zdawczo - odbiorczym bez uwag. 

 
§ 4. 

 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy (dostawę ciągnika rolniczego) Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie brutto, zgodne ze złożoną ofertą, w wysokości ………….………… zł (słownie: 
……………………………………………………………..), w tym netto ……………………….. zł i należny podatek VAT 
………..… % w kwocie …………………..……. zł. * – dot. Części I  
 
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie brutto, 
zgodne ze złożoną ofertą, w wysokości ………….………… zł (słownie: 
……………………………………………………………..), w tym netto …………………………. zł i należny podatek VAT 
………..… % w kwocie …………………..……. zł, w tym: 
1) za opryskiwacz polowy ……………………………………. zł brutto, w tym netto …………………………. zł  

i należny podatek VAT ………..… % w kwocie …………………..……. zł, 
2) za prasę zwijającą ……………………………….. zł brutto, w tym netto …………………………. zł i należny 

podatek VAT ………..… % w kwocie …………………..……. zł, 
3) za rozsiewacz do nawozów ……………………………….. zł brutto, w tym netto …………………………. zł  

i należny podatek VAT ………..… % w kwocie …………………..……. zł. 
* – dot. Części II 

 
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy.  
3. Należność za dostarczony przedmiot umowy zostanie opłacona przez Zamawiającego przelewem  

na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………..……………., w terminie do 30 dni od daty 
wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1. 

4. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu umowy,  
bez uwag, podpisany przez strony umowy.  

5. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym 
przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego 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. 

6. Zamawiający oświadcza, że płatności za fakturę wystawioną przez Wykonawcę będą dokonywane 
na wskazany powyżej rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

 
 
7. Faktura wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać dane:  
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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. 

8. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu. 
9. 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 2020 r. poz. 1666) 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. 
 

§ 5. 
1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony 

przedmiot umowy (ciągnik rolniczy), na okres: ……………. miesięcy. * - dot. Części I 
 

Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony 
przedmiot umowy, na okres, jn.:  
1) opryskiwacz polowy - ……………. miesięcy, 
2) prasa zwijająca - ……………. miesięcy,  
3) rozsiewacz do nawozów ……………. miesięcy. *  - dot. Części II  
 

2. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z dniem protokolarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu 
umowy przez przedstawicieli Zamawiającego. 

3. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, zobowiązany jest do wykonania wymaganych 
instrukcją obsługi, przeglądów gwarancyjnych każdego elementu przedmiotu dostawy w okresie 
gwarancyjnym. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy przedmiotu umowy  
i poszczególnych jego elementów. 

5. W okresie gwarancji dostawca zapewni autoryzowany serwis na terenie Miasta Białegostoku lub 
powiatu białostockiego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć naprawę gwarancyjną w terminie do 48 godzin od 
momentu zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego. W sytuacji, gdy wykonanie naprawy 
(przeglądu) nie będzie możliwe w siedzibie szkoły lub wykonanie naprawy (przeglądu) będzie trwało 
dłużej niż 72 godziny od jej rozpoczęcia, Wykonawca na własny koszt odbierze przedmiot umowy  
i dokona naprawy (przeglądu) we własnym serwisie. 

7. W przypadku dwukrotnego powtórzenia się tej samej usterki podlegającej gwarancji lub zaistnienia 
usterki niemożliwej do usunięcia, Wykonawca, zobowiązuje się do wymiany wadliwej części lub 
tworzącego funkcjonalną całość zespołu części na nowy wolny od wad, w terminie 30 dni roboczych 
od dnia zawiadomienia o usterce. Termin gwarancji dla wymienionej części lub zespołu biegnie na 
nowo od dnia jej/jego wymiany. 

8. Za usterkę podlegającą gwarancji, niemożliwą do usunięcia uważa się usterkę, której Wykonawca 
nie usunął w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o jej wystąpieniu. 

9. Usunięcie wady lub usterki będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu 
przedstawiciela Zamawiającego przez Wykonawcę o jej usunięciu. 

10. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże, że wady powstały 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności z powodu niezgodnego  
z przeznaczeniem używania przedmiotu umowy. 

11. Pozostałe warunki gwarancji przyjmuje się według ogólnych zasad, zgodnie z wydaną Zamawiającemu 
kartą gwarancyjną.  

12. Pomimo wygaśnięcia gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad, które zostały 
zgłoszone przez przedstawiciela Zamawiającego w okresie trwania gwarancji. 
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13. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu możliwości realizacji serwisu 
pogwarancyjnego (na zasadach ustalonych w odrębnej umowie), co nie uchybia uprawnieniu 
Zamawiającego do skorzystania z innego serwisu. 

 
§ 6. 

1. Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku 
przy ul. Ks. St. Suchowolca 26, 15-567 Białystok. Dostawa przedmiotu umowy zostanie zrealizowana 
jednorazowo w dzień roboczy (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00 do 10:00,  
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wykonawca, przynajmniej na 3 dni przed planowaną dostawą, zawiadomi przedstawicieli 
Zamawiającego o terminie dostawy i szkoleniu pracowników pocztą elektroniczną na adres: 
zsrckpsekretariat@interia.pl. Przedstawiciel Zamawiającego potwierdzi termin dostawy i szkolenia. 

3. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego przez 
przedstawicieli obu stron, w siedzibie Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku.  

4. Czynność odbioru przedmiotu umowy uznaje się za sfinalizowaną po sprawdzeniu sprawności 
technicznej przedmiotu dostawy i kompletności dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 3 na miejscu 
odbioru oraz potwierdzeniu przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w § 1 ust. 4.   

5. Przedstawiciele Zamawiającego mają prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy niezgodnego  
ze złożoną ofertą i wymaganiami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia,  
w tym dostarczonego bez kompletnych dokumentów wymienionych w § 1 ust. 3. Powyższy 
przypadek uznany zostanie za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy. 

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek (wad), Wykonawca zobowiązuje się do ich 
niezwłocznego usunięcia w terminie wskazanym przez przedstawicieli Zamawiającego. W takim 
przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach. Po usunięciu usterek (wad) 
odbędzie się kolejny odbiór kompletnego przedmiotu umowy, z którego zostanie sporządzony 
protokół zdawczo-odbiorczy. 

7. Koszty związane z usunięciem wad przedmiotu umowy lub jego części w całości obciążają 
Wykonawcę. 

8. Zamawiający może zażądać wymiany wadliwego przedmiotu dostawy lub elementu przedmiotu 
dostawy na nowy wolny od wad. 

9. Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy zastrzega sobie prawo 
do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu realizacji zamówienia, nie rezygnując z naliczenia 
kary umownej. 

 
§ 7. 

1. Wykonawca zamierza wykonać przedmiot umowy bez udziału podwykonawców/zlecić 
podwykonawcom, za działanie, których bierze pełną odpowiedzialność, następujący zakres prac: * 
1) ………………………………………   ………………………………………………… 
2) ………………………………………   ………………………………………………… 

         zakres prac                                     nazwa podwykonawcy 
2. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części umowy. 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 umowy wykonaną  przez 
podwykonawcę. 

 
§ 8. 

1.  Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.  
2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 



 
 
 

 

-5- 

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w wysokości 10%  (łącznego * - dot. Części II) wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 4  ust. 1 umowy, 

2) w przypadku nieterminowej realizacji dostawy będącej przedmiotem umowy, w wysokości 0,5 %  
(łącznego * - dot. Części II)  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień 
zwłoki, 

3) w przypadku zwłoki w usunięciu wad i awarii stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub  
w okresie gwarancji, w wysokości 0,5% (łącznego * - dot. Części II) wynagrodzenia brutto za każdy 
dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, chyba że z przyczyn  
o charakterze obiektywnym niezależnym od Wykonawcy usunięcie wady wymaga dodatkowego 
czasu zaakceptowanego pisemnie przez strony umowy, wówczas kary naliczane będą za zwłokę 
w niedotrzymaniu tego terminu. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia kar umownych z faktury lub innych wymagalnych 
należności.  

5. Kary umowne Wykonawca zapłaci w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej,  
o ile Zamawiający nie skorzysta z uprawnień określonych w ust. 4.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10%  (łącznego * - dot. 
Części II) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

7. W przypadku nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury, Wykonawcy 
przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 

8. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

 
§ 9. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji umowy  
przekraczającej 10 dni. 

2. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę, w ramach realizacji niniejszej umowy, przedmiotu 
umowy niezgodnego z wymaganiami Zamawiającego określonymi w umowie i zał. do umowy i/lub 
złożoną przez Wykonawcę ofertą, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w trybie 
natychmiastowym, bez wypowiedzenia. 

3. Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 1 i 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 dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takiej sytuacji 
wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 10. 
1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli przy realizacji umowy: 

1) ze strony Zamawiającego -  ………………………, tel. ………….……….., e-mail …………………………………  
2) ze strony Wykonawcy - ………………….………………, tel. ………………………, e-mail …………………………….. 

2. Zmiana danych kontaktowych oraz zmiana osób, wymienionych w ust. 1, nie powodują konieczności 
sporządzania aneksu. 

 
§ 11. 

1. Zmiany niniejszej umowy, wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej  
i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty,  
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
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3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, mogą nastąpić w przypadku zaistnienia co najmniej jednej 
z następujących okoliczności: 
1) dokonanie zmiany umowy jest korzystne dla Zamawiającego i może przyczynić się do 

podniesienia jakości wykonania przedmiotu umowy, zastosowania nowszych technologii/ 
rozwiązań, itp.,  

2) w przypadku uchwalenia lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego  
i wspólnotowego oraz wytycznych, zaleceń i dokumentów programowych, z których treści 
wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian umowy, 

3) zaistnieje potrzeba zmiany dokonana na podstawie uzgodnionych możliwości wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w OPZ, 

4) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest 
lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 
a) wystąpienia siły wyższej (rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe  

do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, w szczególności: powódź, pożar, 
trzęsienie ziemi, epidemia, zamieszki, strajki, działania zbrojne, zakaz przemieszczania się, 
blokady) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, 

b) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy. 

5) zmiany w zakresie podwykonawców wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody 
Zamawiającego na taką zmianę. 

4. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 3 jest złożenie uzasadnionego wniosku  
przez stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania 
takiej zmiany i wyrażenie zgody na zmianę przez drugą stronę umowy i sporządzenie przez strony 
stosownego protokołu. 

 
§ 12. 

Zachowanie tajemnicy i bezpieczeństwo danych osobowych. 
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: 
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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 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.    
 

§ 13. 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego  

i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony zobowiązują się rozwiązywać 

polubownie. Sprawy sporne będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w 
Białymstoku. 

3. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

4. 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 2019 r. poz. 1429). 

 
§ 14. 

1. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy  
i dwa dla Zamawiającego. 

2. Integralną część umowy stanowi załącznik do umowy – Opis przedmiotu zamówienia. 
 

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
* zapisy zostaną dostosowane/uzupełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej 


