Załącznik nr 2
do ogłoszenia o zamówieniu nr DKS-II.271.3.2021

UMOWA Nr DKS-II.272.2.2021

zawarta w dniu ………czerwca 2021 r. w
pomiędzy:
MIASTEM BIAŁYSTOK,
reprezentowanym przez: ……………………………….. Prezydenta/Zastępcę Prezydenta Miasta
Białegostoku,
z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1,
przy kontrasygnacie Stanisławy Kozłowskiej- Skarbnika Miasta
NIP 966-211-72-20, REGON 050658640,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej/ Krajowego Rejestru Sądowego NIP………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi łącznie dalej „Stronami”,
na podstawie wyboru oferty Wykonawcy, w postępowaniu prowadzonym w trybie ogłoszenia
o zamówieniu, wyłączonym ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy są działania informacyjne Miasta Białegostoku takie jak:
1) Usługa druku gazety „Bialystok.pl” :
a) format A2 składane do A3 (nie dopuszcza się odstępstw od wskazanego formatu),
b) objętość 8 str. (2 kartki A2),
c) kolor 4+4 CMYK,
d) materiał: druk na papierze makulaturowym z odzysku (eko papier), druk z beli / rolki
e) projekt graficzny wykona Zamawiający i dostarczy Wykonawcy w ustalonym z Wykonawcą
terminie,
f) nakład: łączny 725 tys. egz. (po 145 tys. egz. każdorazowo w 5 etapach, w tym po 143 000
egz. przeznaczonych do kolportażu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, a po 2000 egz.
dostarczonych do siedziby Zamawiającego – ul. Słonimska 1, Białystok),
g) Zamawiający dokona kontroli wykonania zadania po zakończeniu terminu druku gazety,
a przed rozpoczęciem terminu każdego etapu kolportażu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2);
2) kolportaż gazety „Bialystok.pl”:
a) kolportaż gazety, o której mowa w ust. 1 pkt 1, do skrzynek pocztowych mieszkańców na
terenie całego Miasta Białegostoku,
b) każdorazowo dostarczenie 2 000 egz. do siedziby Zamawiającego,
c) logistyczne przygotowanie kolportażu we współpracy z Zamawiającym (ustalenie szczegółów
dotyczących kolportażu, podział obszaru na jakim zostanie przeprowadzona akcja kolportażu,
wskazanie terenu, na którym został przeprowadzony kolportaż materiałów informacyjnych,
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kontrola wewnętrzna kolportażu, przygotowywanie i przesyłanie do Zamawiającego
codziennych raportów, przygotowanie raportu końcowego dla Zamawiającego).
2. Wykonawca oświadcza, że posiada właściwe dla tego typu działalności kwalifikacje,
uprawnienia i zezwolenia, o ile przepisy prawa tego wymagają oraz dysponuje wiedzą i zasobami
ludzkimi potrzebnymi do realizacji zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w zakresie nieuregulowanym
niniejszą umową, a dotyczącym przedmiotu zamówienia.
§2
1. Termin wykonania zamówienia:
1) Druk:
- I etap: do 21 czerwca 2021 r.
- II etap: do 30 sierpnia 2021 r.
- III etap: do 28 września 2021 r.
- IV etap: do 29 października 2021 r.
- V etap: do 3 grudnia 2021 r.
2) Kolportaż gazety:
- I etap: 21 czerwca 2021 r. – 30 czerwca 2021 r., w tym dostarczenie 2 000 egz. do siedziby
Zamawiającego do 22 czerwca 2021 r.
- II etap: 30 sierpnia 2021 r. – 10 września 2021 r., w tym dostarczenie 2 000 egz. do siedziby
Zamawiającego do 31 sierpnia 2021 r.
- III etap: 28 września 2021 r. – 8 października 2021 r., w tym dostarczenie 2 000 egz. do siedziby
Zamawiającego do 29 września 2021 r.
- IV etap: 29 października 2021 r. – 9 listopada 2021 r., w tym dostarczenie 2 000 egz. do siedziby
Zamawiającego do 30 października 2021 r.
- V etap: 3 grudnia 2021 r. – 14 grudnia 2021 r., w tym dostarczenie 2 000 egz. do siedziby
Zamawiającego do 4 grudnia 2021 r

2. Terminy wykonania przedmiotu umowy, określone w ust. 1 pkt 1-2 umowy, mogą ulec zmianie i
będą zależne od terminu zaakceptowania ostatecznej wersji gazety „Bialystok.pl” przez
Zamawiającego. Zamawiający w terminie nie później niż 7 dni przed odpowiednim terminem
rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustali z Wykonawcą nowy termin realizacji, co
zostanie udokumentowane notatką służbową.
3. Umowa obowiązuje od daty podpisania do 14 grudnia 2021 r.
§3
1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą umowy oraz zgłaszania
uwag odnośnie realizacji usługi jest Urszula Boublej oraz Magdalena Jurczak.
2. Osobą odpowiedzialną za wykonanie usługi oraz upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń
Zamawiającego ze strony Wykonawcy jest jego przedstawiciel:
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§4
1.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy łącznie za wykonanie przedmiotu umowy
polegającego na druku i kolportażu 725 000 egz. gazety „Białystok.pl” wynagrodzenie w wysokości
…………….. zł brutto (słownie: ……………………………………..), w tym ……………… zł
netto (słownie: …………………………) i podatek VAT w kwocie ………………… zł.
w tym za wykonanie usługi druku i kolportażu 145 000 egz. gazety ………………..zł brutto za jeden
etap.
Zamawiający będzie dokonywał płatności na podstawie wystawianych przez Wykonawcę
faktur za każdy zrealizowany etap przedmiotu umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość
połączenia przez Wykonawcę kwot za zrealizowane bez zastrzeżeń etapy, występujące w zbliżonych
ramach czasowych w celu wystawienia jednej faktury.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Fakturę należy wystawiać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
w tym w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. z 2020 poz. 106).
Płatności na rzecz Wykonawcy dokonane będą przelewem na jego konto:
………………………………………………………………
Płatności nastąpią w terminie do 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu prawidłowo
sporządzonych faktur VAT.
Wykonawca oświadcza, że wskazany powyżej 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 widnieje w wykazie podmiotów wprowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Zamawiający oświadcza, że płatności za faktury wystawione przez Wykonawcę będą
dokonywane na wskazany rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
Dane do faktury:
NABYWCA:

ODBIORCA:

Miasto Białystok
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
NIP: 9662117220
Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

Miasto Białystok jest podatnikiem podatku VAT.
8.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT określonej przepisami w tym zakresie, stawka
podatku VAT ulegnie zmianie bez zmiany wynagrodzenia brutto określonego w ust. 2.
9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia materiałów przed uszkodzeniami na czas
transportu.
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11. 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 z późn. zm.) 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 zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w przypadku odstąpienia od umowy, przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,
o którym mowa w § 4 ust. 2,
2) w przypadku niewykonania jednego zadania objętego zakresem umowy, w wysokości
30% wartości wynagrodzenia brutto za dane zadanie,
3) w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania zadania w protokole odbioru, w wysokości
30 % wartości wynagrodzenia brutto za dane zadanie,
4) w przypadku niewywiązania się z terminów, o których mowa w § 2 ust. 1, w wysokości
0,05% wartości wynagrodzenia brutto za dane zadanie – za każdy dzień zwłoki.
2.
W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 pkt 1 i 2 nie pokrywają szkody
poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania
na zasadach ogólnych.
3.
Należność z tytułu kar umownych zostanie przez Zamawiającego potrącona z
wymaganego wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar
umownych określonych niniejszą umową z należnego wynagrodzenia. W przypadku nie
wystawienia faktur (co uniemożliwi potrącenie kar), Wykonawca zostanie wezwany notą
obciążeniową
do wpłacenia naliczonej kary umownej na konto bankowe Zamawiającego.
4.
Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli otwarto likwidację Wykonawcy.
5.
Zamawiający w przypadku zwłoki opłacenia faktur VAT zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.
§6
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy, a w szczególności postanowienia ustawy dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2020 r. poz.1740 j.t. ).
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim.
3. Spory mogące wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§7
Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
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§8
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 poz. 1429).
§9
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:
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;
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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.
§ 10
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz.
dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

