Załącznik nr 6 do SIWZ
/projekt umowy/
UMOWA NR DIN-II.272.……2019
zawarta w dniu ..................................... w Białymstoku,
pomiędzy
MIASTEM BIAŁYSTOK, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:
……………………………………… – Prezydenta Miasta Białegostoku/Zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku
NIP 966 211 72 20, REGON 050658640
a:
........................................................................................................................................................................
z siedzibą: .......................................................................................................................................................
NIP …………………… REGON …………………… kapitał zakładowy …………………..., zwanym dalej WYKONAWCĄ,
reprezentowanym przez:
1.

.............................................................................
....................................................................................

2.

.............................................................................

....................................................................................
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest
pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół
Mechanicznych w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14.

2. Zasady realizacji nadzoru autorskiego:
1)
wykonawca zapewni pełnienie nadzoru autorskiego przez uprawnionych projektantów
w branżach wskazanych w ust. 4, zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
2)
nadzór autorski będzie pełniony do zakończenia i odbioru robót budowlanych oraz uzyskania
pozwolenia na użytkowanie lub innego równoważnego dokumentu, na wezwanie
Zamawiającego, przy czym wezwanie Zamawiającego powinno być przekazane pisemnie,
przesłane
faksem,
e-mailem. Powiadomienie powinno nastąpić z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
3. Szczegółowy zakres prac objętych nadzorem autorskim przedstawiono w dokumentacji projektowej –
załącznik nr 3 do umowy (zał. nr 7 do SIWZ).
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności nadzoru autorskiego przez osoby
posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach: architektonicznej,
konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z wymogami prawa
budowlanego,
do
czasu
zakończenia
i odbioru robót budowalnych oraz uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu, na wezwanie
Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym.
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.
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2. Zlecany niniejszą umową Wykonawcy nadzór autorski, pełniony na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art.
18 ust. 3, art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z . 2019,
poz. 1186 z późn. zm.), obejmuje w szczególności:
1) czuwanie nad zgodnością realizacji inwestycji z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań
użytkowych, technicznych i materiałowych poprzez pobyt na budowie na wezwanie
Zamawiającego,
2) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą inwestycji możliwości wprowadzenia zmian
materiałowych, innych rozwiązań technicznych i użytkowych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej,
3) udział w komisjach technicznych oraz w naradach budowy na wezwanie Zamawiającego,
4) niezwłoczne sporządzanie dodatkowych szkiców objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli
sytuacja na budowie będzie tego wymagała,
5) ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności
z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami prawa
na wezwanie Zamawiającego,
6) udział w odbiorach technicznych, w odbiorze końcowym inwestycji i w trakcie procedury
uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu na wezwanie Zamawiającego,
7) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych o wszelkich
dostrzeżonych błędach w realizacji inwestycji, a w szczególności o powstałych w trakcie budowy
rozbieżnościach z dokumentacją projektową.
3. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem nadzoru autorskiego, w tym koszty przejazdów na
miejsce wykonywania robót budowlanych, ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności nadzoru autorskiego z częstotliwością
uzależnioną od postępu robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego
wskazanym.
5. Czynności, o których mowa w ust. 2 będą realizowane na wniosek Zamawiającego przekazany
pisemnie, przesłany faxem, e-mailem lub zgłoszony telefoniczne, przy czym, powiadomienie
powinno, w miarę możliwości, nastąpić, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, z podaniem
przyczyn wezwania.
6. Wykonawca w ramach wykonywania nadzoru autorskiego nie może podejmować bez zgody
Zamawiającego decyzji, które miałyby wpływ, w szczególności na zakres wykonywanych robót oraz
wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy robót budowlanych.
7. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego także
nad robotami dodatkowymi, zamiennymi, zamówieniami uzupełniającymi.
8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zamiennych dokumentacji, na wniosek Zamawiającego
i ich dostarczenia w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku.
9. Do obowiązku Wykonawcy należy sporządzenie dokumentacji zamiennej z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy i dostarczenie jej w terminie 14 dni roboczych od stwierdzenia takiej
konieczności.
10. Udokumentowanie aktualizacji/zmiany rozwiązań projektowych, wprowadzonych do dokumentacji
projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających zgodę Wykonawcy na ich
wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia
ze strony Wykonawcy:
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
2) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją,
jaki element dokumentacji zastępują (w wersji papierowej i elektronicznej),
3) wpisy do dziennika budowy,
4) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez Strony.
5) Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia ww. obowiązków niezwłocznie, nie później jednak
niż w terminie 7 dni roboczych od dnia wezwania do ich przedłożenia przez Zamawiającego.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
§3
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1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie:
- do 02 kwietnia 2020 r. z zastrzeżeniem ust. 3
2. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego do terminu odbioru końcowego oraz
uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Terminy określone w ust.1 są terminami zakładanymi
i związane są ściśle z realizacją robót budowlanych.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu pełnienia nadzoru autorskiego w przypadku zmiany
terminu zakończenia robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 umowy.
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie uzasadnionego wniosku
przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu konieczności
wraz z opisem zdarzenia i okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany, z podaniem
i wyliczeniem okresu trwania przyczyn opóźnienia.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, SPOSÓB ROZLICZENIA
§4
Ustalone w wyniku postępowania wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy za realizację
zamówienia wynosi: …………………… zł (słownie: ………………………………………………………………..),
w tym: netto ……………… zł i podatek VAT ……… %, co stanowi kwotę …………… zł.
Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że wykorzystał wszelkie środki mające
na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac związanych z wykonaniem
przedmiotu umowy.
Zapłata wynagrodzenia za nadzory autorskie realizowana będzie w okresach miesięcznych
na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na kwotę z § 4 ust. 1 podzieloną
proporcjonalnie za okres od daty podpisania umowy do czasu zakończenia realizacji inwestycji
tj. do 02 kwietnia 2020 r.
Wykonawca wystawi fakturę końcową o wartości min. 10 % wynagrodzenia o którym mowa w § 4
ust. 1 umowy po upływie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy.
Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek
w Banku…………………………..nr……………………….w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej i złożonej faktury.
Wynagrodzenie za nadzór autorski obejmuje koszty dojazdów, diet i noclegów.
Wszelkie wyjaśnienia dotyczące przyczyn wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją
projektową a stanem faktycznym (w tym również przekroczeń pozycji przedmiarowych), jak również
wyjaśnienia dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych i uzyskanych uzgodnień nie są objęte
płatnym nadzorem autorskim. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wyjaśnień w terminie 3 dni
roboczych od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego lub przedstawiciela nadzoru
inwestorskiego.
Miasto Białystok 15-950 Białystok ul. Słonimska 1, NIP: 966-211-72-20, REGON 050658640
Dane do 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
Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi
dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.
Oświadczam, że wskazany w ust. 3 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
Wykonawca oświadcza, iż w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy wynagrodzenie
określone w ust.1 pozostaje niezmienne.
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. Jedocześnie Zamawiający nie

1 Dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

3/7

dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych
dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących.

1.

2.

3.
4.

1.

2.

3.

4.

MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE
§5
W ramach wynagrodzenia Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 r., poz.
1191 z późn. zm.) wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotowej umowy, w szczególności
takich jak: raporty, mapy, wykresy, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, wyliczenia, zwane dalej
utworami,
2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań/utworów oraz rozporządzanie tymi
opracowaniami (wykonywanie praw zależnych).
Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1 następuje:
1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych elementów przedmiotu niniejszej umowy, oraz
2) bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy w zakresie następujących pól
eksploatacji:
a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań przez Zamawiającego,
b) utrwalanie na wszelkich rodzajach nośników,
c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości,
d) wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej ilości stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej w tym do Internetu,
e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu publicznie,
f) wykorzystywanie w całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy.
Równocześnie z nabyciem praw autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa
własność wszystkich nośników, na których utwory zostały utrwalone.
Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże
Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń.
KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§6
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1)
za nieobecność na budowie osoby pełniącej nadzór zgodnie z § 2 pkt 4 umowy – w
wysokości 300,00 zł za każdy odnotowany przypadek braku stawiennictwa zgodnie z
powiadomieniem, o którym mowa w § 2 pkt 6 umowy we wskazanym w nim terminie. Kara
liczona jest za nieobecność każdej osoby (projektanta) wezwanej przez Zamawiającego,
2)
w przypadku niezachowania przez Wykonawcę terminu opracowania i dostarczenia
zamiennej dokumentacji technicznej, o którym mowa w § 2 ust. 8 i 9 umowy, w wysokości
200,00 zł za każdy dzień zwłoki,
3)
w przypadku nie złożenia żądanych wyjaśnień, o których mowa § 4 ust. 7 umowy, w terminie
3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego lub przedstawiciela nadzoru
inwestorskiego - w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki,
4)
za nie wykonie obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 10 w wysokości 200,00 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.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej
w § 7 ust. 2.
Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
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5. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową, o ile nie
skorzysta z uprawnień określonych w ust. 7.
6. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.
7. 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.
8. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście
poniesionej.
§7
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 § 6 ust. 1 pkt
1) – 4) umowy przekroczyła kwotę 10% wynagrodzenia brutto 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,
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 oraz 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.
PODWYKONAWCY, INNE PODMIOTY
§8
1. Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom, za działanie których bierze pełną odpowiedzialność,
następujący zakres prac:
1) ......................................................................... firma ……………………………………………………...……………
2) ......................................................................... firma ……………………………………………………...……………
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V
SIWZ, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim wymaga
sporządzenia aneksu do umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania udziału w realizacji przedmiotu umowy
podmiotów , o których mowa w ust. 2 umowy, najpóźniej w dacie wystawienia ostatniej faktury.

§9
1. Do wykonania prac, stanowiących przedmiot umowy, Wykonawca wyznacza osoby zgodnie ze
złożoną ofertą, tj.:
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..……..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..………..
2. Wykonawca może dokonywać zmiany osób wskazanych w ust. 1, jedynie za uprzednią zgodą
Zamawiającego. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie. Nowa osoba musi posiadać uprawnienia stosowne
do wykonywanych czynności i do wymaganych w SIWZ. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1
wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.
3. Jako koordynatora w zakresie wykonywania obowiązków umownych:
1) Zamawiający wyznacza: …………………..…………………………………………………………………..………………………
2) Wykonawca wyznacza: …………………………………………………………………………………………………………………
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KLAUZULA POUFNOŚCI
§ 10
1.

2.

3.

4.

5.
6.

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.
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.
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.
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.
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.
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§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.).
§ 12
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności
finansowych związanych z realizacją przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo budowlane, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz przepisy 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.
§ 14
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd
Powszechny w Białymstoku.
§ 15
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. 2019 r. poz. 1409 j.t.).
§ 16
1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy
i Zamawiającego.
2. Integralnymi częściami umowy są:
1) oferta Wykonawcy - zał. nr 1
2) dokumentacja projektowa - zał. nr 2
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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