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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ 

 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 

Części nr II (WYSTAWA) 

 

zawarta w dniu      .___.2021 r. w Białymstoku, pomiędzy: 

1. Urzędem Statystycznym w Białymstoku  
z siedzibą: 15-875 Białystok, ul. Krakowska 13; NIP: 542-25-08-746, zwanym dalej „Zamawiającym”, który 

reprezentuje: 

- ______________ - Dyrektor 

a  

2. ________________________________ 
z siedzibą: ____________; KRS: __________, NIP: _____________, REGON: ___________, zwaną dalej 

„Wykonawcą”, którą reprezentuje: 

- ______________ - ________________ 

 

 

na podstawie wyboru oferty Wykonawcy, w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 

pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nr BST-WAD.271.2.2021 pn.: „Przeprowadzenie działań 

popularyzatorskich dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego Ludności  

i Mieszkań 2021 w województwie podlaskim” – część 2.  

 
 

 

§ 1 

Przedmiot i zasady realizacji umowy 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Przeprowadzenie działań 

popularyzatorskich dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w województwie 

podlaskim – część 2”, w zakresie Części nr II (WYSTAWA) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego 

w przedmiotowym zakresie – stanowiącym jednocześnie załącznik do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się 

zrealizować przedmiot niniejszego postępowania w terminie do 30 września 2021 r., przy czym powyższy termin 

obejmuje realizację całości zamówienia wynikającą z dokumentacji. 
 

§ 2 

Odbiór przedmiotu umowy i koordynacja  

1. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie protokołem odbioru bez uwag, podpisanym przez 

Zamawiającego oraz Wykonawcę, sporządzonym w ciągu 3 dni roboczych od daty demontażu wystawy, o której 

mowa w opisie przedmiotu zamówienia, zwanym dalej: OPZ. Do protokołu odbioru Wykonawca dołącza: 

1) opis zrealizowanych działań związanych z organizacją i przebiegiem wystawy, 

2) szczegółowe udokumentowanie sposobu wykonanych działań – min. 3 zdjęcia w formacie JPG obrazujące 

zorganizowanie wystawy. 

2. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1, stanowić będzie podstawę wystawienia faktury VAT.  

3. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg realizowanej umowy: 

1) ZAMAWIAJĄCY: _________________, tel.: ______________, e-mail: _______________ 

2) WYKONAWCA: _________________, tel.: ______________, e-mail: _______________ 

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3, nie stanowi zmiany umowy, co nie wymaga dla swojej ważności formy 
aneksu do umowy i dokonywana będzie na podstawie oświadczenia złożonego drugiej Stronie drogą elektroniczną. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości _______________ zł brutto (słownie: 

_______________), w tym podatek VAT (stawka) (słownie: _______________);  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem obejmującym wszystkie czynności niezbędne do 

prawidłowego wykonania umowy, nawet jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści umowy. 

Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie 

mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 

3. Warunkiem wystawienia faktury jest przedłożenie przez Wykonawcę protokołu odbioru bez uwag, 
o którym mowa w § 2 ust. 1.  



BST-WAD.271.2.2021 
 

 

 
                                                                                        2 / 4 

 

4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek bankowy 

______________________ w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury VAT. W przypadku opóźnienia w opłaceniu faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.  

5. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 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. Właściwość Urzędu Skarbowego: ______________________. 

6. Zamawiający oświadcza, że płatności za fakturę wystawioną przez Wykonawcę będzie dokonywana na wskazany 

w ust. 4 rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

7. Dane Zamawiającego na fakturze:  

Urząd Statystyczny w Białymstoku  
z siedzibą: 15-875 Białystok, ul. Krakowska 13; NIP: 542-25-08-746, REGON 000331547. 

8. 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, ma możliwość przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej drogą elektroniczną za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Usługi Platformy Elektronicznego Fakturowania są 

świadczone pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl (Broker Infinite). 

9. Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

10. Ewentualny przelew wierzytelności innemu podmiotowi może odbyć się wyłącznie za zgodą Zamawiającego pod 

rygorem nieważności. 

11. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi opisanymi w § 4, dokonując kompensaty 

należności z wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w drodze noty obciążeniowej.  

 

§ 4 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za niezorganizowanie i brak realizacji wystawy, w wysokości 0,6 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 

ust. 1, za każdy stwierdzony dzień, 

2) w przypadku niespełnienia warunku przygotowania i zamontowania 22 szt. grafik oraz kabinetów niezbędnych 

do zorganizowania wystawy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1, 

3) w przypadku niespełnienia warunku przygotowania odpowiedniej konstrukcji zgodnej z OPZ, w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1, 

4) w przypadku niedotrzymania terminu opisanego w OPZ na usunięcie ekspozycji, w wysokości 0,9 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

5) w przypadku niedotrzymania terminu opisanego w OPZ na naprawę lub wymianę zgłoszonych przez 

Zamawiającego uszkodzeń, w wysokości 2,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1, za 

każdy stwierdzony przypadek, 
6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z 

przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 3 ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w § 5 ust. 3. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

ust. 1. 

4. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania noty obciążeniowej. 

Zamawiający dopuszcza możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.  

5. Kary umowne, o których mowa wyżej podlegają sumowaniu. Zastosowanie jednej z kar umownych nie wyklucza 
jednoczesnego zastosowania pozostałych kar umownych. W przypadku odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego przysługuje mu uprawnienie do naliczenia kar umownych za nienależyte wykonanie umowy. 

6. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość 

wskazanych w umowie kar umownych. 

§ 5 

Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego nie wykonuje obowiązków zgodnie z 

warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne, pod warunkiem ostatecznego pisemnego 

wezwania do należytego wykonania umowy i wyznaczenia terminu dodatkowego nie krótszego niż 5 dni 

kalendarzowych - po bezskutecznym upływie tego terminu, 

2) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę przekracza okres 10 dni, 
3) trzykrotnie naliczone zostały kary umowne, o których mowa w § 4. 

2. Strony ustalają termin odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od powzięcia wiadomości 

o przyczynach odstąpienia, z zastrzeżeniem ust. 3. 

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
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3. 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w ust. 1 nie wyklucza uprawnień związanych z 

egzekucją kar umownych. 
 

§ 6 

Zmiany w umowie 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy, jeżeli dotyczy ona: 

1) sytuacji określonych w granicach unormowania art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych w 

szczególności w przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikałaby z okoliczności, których 

nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, 

2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji: 

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej 

staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,  

b) zaistnienia po zawarciu umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe  

i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub 

zniweczyć jego skutków, 

3) sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych  
w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucjami 

nadzorującymi wdrażanie przedmiotu umowy, w ramach którego realizowane jest zamówienie, 

4) sytuacji, gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a 

zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji 

jej postanowień, 

5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia lub świadczenia Stron w tym ustawowej zmiany stawki podatku VAT 

w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, 

6) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np.: zmiana numeru rachunku 

bankowego). 

2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie oraz podpisanie przez Strony protokołu 

konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionych w 
ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego umowę. 

3. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 7 

dni kalendarzowych od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.  

4. Nie stanowi zmiany umowy: zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących oraz wskazanych do 

kontaktu między Stronami. 

5. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

2) zmianie osób reprezentujących, 

3) ogłoszeniu o upadłości, 

4) ogłoszeniu o likwidacji, 

5) zawieszeniu działalności, 
6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 

 

§ 7 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podać firmy podwykonawców.  
 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Nieważność któregokolwiek postanowienia umowy nie powoduje nieważności całej umowy. 

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień umowy zostanie prawomocnie uznane za nieważne lub 

bezskuteczne, w jego miejsce stosuje się odpowiedni przepis prawa powszechnie obowiązującego. Strony 

zobowiązane będą zawrzeć aneks do umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel 

gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub 

bezskutecznych.  

3. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami umowy, a treścią załączników 
i innych dokumentów stanowiących integralną część umowy lub wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo mają 

postanowienia umowne. 
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4. Podpisanie umowy nie rodzi po żadnej ze stron odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania majątkowe 

wobec osób trzecich, w tym także mające charakter podatkowy dotyczący drugiej strony umowy. 
5. Ilekroć w umowie wskazano termin z użyciem „dni robocze”, należy przez to rozumieć, okres obejmujący godziny 

od 7:15 do 15:15 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy określonych w ustawie 

z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Ilekroć w umowie termin podawany jest w dniach, bez 

użycia określenia „dni robocze”, Strony rozumieją przez to dni kalendarzowe.  

6. 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. 

7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), informuję, że:  
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał 

w niniejszym postępowaniu jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku, 15-875 Białystok, 

ul. Krakowska 13; 

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku:  

IOD_USBST@stat.gov.pl; 

3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia; 

4) dane osobowe mogą być ujawniane Wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np. dostęp do informacji 

publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powiązanych z 

przedmiotem niniejszego postępowania; administrator w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie 

prywatności dla osób, których dane zostały zawarte w ofercie; 

5) podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, 
może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału  

w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje 

wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty; 

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

7) Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie narusza integralności 

protokołu oraz jego załączników; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że 

przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO; 

8) Wykonawcy nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

8. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny, oraz przepisy prawa polskiego obowiązujące w zakresie przedmiotowym. 

9. Wszelkie spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
10. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania się listem poleconym o zmianie adresu swojej siedziby, 

pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną pod dotychczas znany adres. 

11. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

12. Integralną część umowy stanowią: 

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ), 

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy. 

 

 

 

______________________________       ______________________________ 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
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