Nr sprawy: ZP.271.106.2016

Załącznik nr 6

Umowa nr ZP/..../2016
W dniu ………..…2016 r. pomiędzy Miastem Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrócie Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Suwałk – Czesława Renkiewicza
przy kontrasygnacie:
Skarbnika Miasta - Wiesława Stelmacha
a
..............................................................................................................,
zwanym
dalej
Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1. ...............................................................................................................
2. ...............................................................................................................
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ZP.271.106.2016, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.), została zawarta umowa treści
następującej:
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Wydziału
Komunikacji Urzędu Miejskiego w Suwałkach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
określonym w SIWZ oraz zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w ofercie z dnia ….
§2
Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu
tablice rejestracyjne wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca
2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1038) wg niżej
wymienionego zestawienia:

1

tablice samochodowe zwyczajne jednorzędowe - rys. nr 11

14000 kpl

tablice samochodowe zwyczajne dwurzędowe - rys. nr 19
tablice samochodowe indywidualne jednorzędowe - rys nr 27
tablice samochodowe indywidualne dwurzędowe - rys. nr 30
tablice samochodowe zabytkowe jednorzędowe - rys. nr 50
tablice samochodowe zabytkowe dwurzędowe - rys. nr 52
tablice samochodowe tymczasowe jednorzędowe - rys. nr 56
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3

tablice samochodowe zwyczajne jednorzędowe - rys. nr 11
tablice samochodowe zwyczajne dwurzędowe - rys. nr 19
tablice motocyklowe zwyczajne - rys. nr 33
tablice motocyklowe tymczasowe - rys. nr 62
tablice motocyklowe zabytkowe - rys. nr 54

2.500 szt

1.000 szt
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tablice motorowerowe zwyczajne - rys. nr 43
tablice motorowerowe tymczasowe - rys. nr 65

1000 szt

§3
1. Zamówienie będzie realizowane przez Wykonawcę sukcesywnie w okresie od dnia
01.01.2017 r. do dnia 31.12.2019 r., po uprzednim otrzymaniu pisemnego zamówienia od
Zamawiającego.
2. Określone ww. ilości są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od ilości
rejestrowanych pojazdów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego poszczególnych
tablic rejestracyjnych i zwiększenie w zamian zakresu ilościowego innych tablic
rejestracyjnych z asortymentu objętego zamówieniem.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia niniejszego zamówienia w trakcie jego
realizacji w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zamówień w terminie …… dni od dnia
złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
2. Zamówione tablice rejestracyjne dostarczane będą transportem i na koszt Wykonawcy do
Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 pok. nr 45.
§5
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego zamówienia wynosi ……….. zł brutto
(słownie złotych: ……………………………………………….).
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia w tym ryzykiem Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją przedmiotu umowy, koszty transportu do Zamawiającego,
wymiany/napraw produktów wadliwych, a także oddziaływania innych czynników mających
lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Rozliczenie z Wykonawcą następować będzie każdorazowo po zrealizowaniu przez
Wykonawcę części zamówienia, na podstawie ilości dostarczonych tablic i niżej ustalonych
cen jednostkowych brutto:
- tablice samochodowe zwyczajne jednorzędowe …….. zł/kpl.
- tablice samochodowe zwyczajne dwurzędowe
…….. zł/kpl.
- tablice samochodowe indywidualne jednorzędowe …….. zł/kpl.
- tablice samochodowe indywidualne dwurzędowe …….. zł/kpl.
- tablice samochodowe zabytkowe jednorzędowe …….. zł/kpl.
- tablice samochodowe zabytkowe dwurzędowe
…….. zł/kpl.
- tablice samochodowe tymczasowe jednorzędowe …….. zł/kpl.
- tablice samochodowe zwyczajne jednorzędowe
…….. zł/szt.
- tablice samochodowe zwyczajne dwurzędowe
…….. zł/szt.
- tablice motocyklowe zwyczajne
…….. zł/szt.
- tablice motocyklowe tymczasowe
…….. zł/szt.
- tablice motocyklowe zabytkowe
…….. zł/szt.
- tablice motorowerowe zwyczajne
…….. zł/szt.
- tablice motorowerowe tymczasowe
…….. zł/szt.
4. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury, każdorazowo po
odebraniu bez zastrzeżeń poszczególnych partii dostawy i sporządzeniu protokołu odbioru z
danej dostawy.
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5. Termin zapłaty Wykonawcy będzie wynosić do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu
faktury wraz z protokołem odbioru.
6. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek
Wykonawcy prowadzony w banku ………... o numerze ………………………………
7. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji
obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelności Wykonawcy choćby
jedna z nich lub obie nie były wymagalne i zaskarżalne.
9. Wykonawca nie może dokonać potrącenia swoich wierzytelności bez wcześniejszego ich
uznania przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego
przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.
§6
1.
2.

3.

4.

Wykonawca udziela .... miesięcy gwarancji na dostarczone produkty, licząc od dnia wydania
tablic rejestracyjnych w celu oznaczenia pojazdu.
W przypadku stwierdzenia wad jakościowych tablic dostarczonych przez Wykonawcę,
wymiana tablic wadliwych na tablice wolne od wad następuje na koszt Wykonawcy, w ciągu
7 dni od daty zwrotu wadliwych tablic wraz z protokołem zawierającym numer
kwestionowanych tablic i opisem wad. W razie odmowy wymiany produktów na właściwe, w
razie bezskutecznego upływu terminu Zamawiający może naliczyć kary umowne zgodnie z
zapisem w § 5 ust.2 pkt.1 c) umowy.
W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w stosunku do zamówienia uzupełnienie
dostawy następuje na koszt Wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia
braku.
Koszty transportu wymienianych produktów, tj. odbieranych i dostarczanych przez
Wykonawcę w ramach realizacji wymiany (naprawy) gwarancyjnej pokrywa Wykonawca. Do
Wykonawcy należy również zorganizowanie tego transportu.
§7

1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania
umowy oraz opóźnień w realizacji świadczeń gwarancyjnych na zasadzie kar umownych.
2. Kary umowne naliczone będą w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego.
b) w przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu, o którym mowa w § 4 ust. 1,
umowy przez Wykonawcę w wysokości 1% wartości nie zrealizowanej części zamówienia
za każdy dzień opóźnienia.
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w
wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:
a) odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w opłaceniu faktury.
3. W przypadku wystąpienia szkód wyższych od wysokości kar umownych, powstałych przy
realizacji zadania objętego niniejszą umową, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§8
1. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o ewentualnym cofnięciu
zezwolenia na produkcję tablic rejestracyjnych.
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2. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania
umowy bez prawa do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizacji
dostaw niezgodnie z obowiązującymi wymogami jakościowymi, a także w przypadku
dwukrotnego niezrealizowania zamówienia częściowego w terminie określonym w § 4 ust. 1.
§9
Strony przewidują możliwość dokonania w umowie następujących zmian:
1. Zmiana rzutująca na wynagrodzenie, w przypadku zmiany:
a) stawki VAT,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę –
zastosowanie mają zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, określone w niżej wymienionych postanowieniach.
1) Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany do umowy w drodze aneksu.
2) Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów
wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1 może wystąpić do Zamawiającego z
pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia
wraz z jej uzasadnieniem faktycznym i prawnym oraz dokumentami niezbędnymi do oceny
przez Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez
Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności:
- szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy
oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy
przez Wykonawcę,
- przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz
założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy,
wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – taki jak np.
umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń.
3) Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzenia pracownikom
Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę.
4) W terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 2 Zamawiający może
zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych
wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. żądać oryginałów do wglądu lub kopii
potwierdzonych za zgodność z oryginałem)
5) Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego
pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na
adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.
6) Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów
wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1, może przekazać Wykonawcy pisemny
wniosek o dokonanie zmiany umowy, o którym mowa w pkt 2. Wniosek powinien zawierać
co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz
powołanie zmian przepisów.
7) Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w pkt 2, Zamawiający może zwrócić się do
Wykonawcy, o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów
(oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych
do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają wpływ na
koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów
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uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi
Zamawiający. Postanowienia ust. 4-5 stosuje się odpowiednio, z tym że Wykonawca jest
zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od
dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego.
8) Jeżeli w trakcie procedury wyżej opisanej zostanie wykazane, że zmiany, o których mowa w
ust. 1, uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Strony uzasadniają treść aneksu do
umowy oraz podpiszą aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w
kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych przyczynami
określonymi w ust. 1.
2. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy.
3. W przypadku zmiany przepisów w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia,
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych z
uwzględnieniem tych zmian.
4. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę.
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody.
§ 10
1.

2.

Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem umowy upoważnieni są:
a) ze strony Zamawiającego …..
b) ze strony Wykonawcy ….
Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony,
nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści umowy.
§ 11

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), oraz
Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
§ 12
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:
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