Załącznik Nr 6 do SIWZ

UMOWA Nr ZP/___/2020
PROJEKT
sporządzona w dniu _____ ____________ 2020 roku pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl, 37-700
Przemyśl, Rynek 1, reprezentowaną przez Wojciecha Bakuna Prezydenta Miasta Przemyśla, zwaną
w dalszym tekście umowy Zamawiającym, NIP 795-231-95-92; REGON 650900341
a:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
reprezentowaną przez:
_________________________________________________________________________________
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm), sygn. akt:
ZP.271.7.2020, w wyniku którego, oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wytwarzanie i sukcesywne dostarczanie tablic rejestracyjnych
i wtórników tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Przemyśla
oraz odbiór wycofanych z obrotu tablic rejestracyjnych i ich złomowanie.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym
załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ofercie Wykonawcy
(załącznik nr 2 do SIWZ) oraz zgodnie z:
1) wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań
dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017 poz. 2355),
2) ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2020r., poz. 110 z późn. zm.),
3) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia
2 maja 2012r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic
rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 717),
potwierdzonymi certyfikatami dotyczącymi zgodności tablic rejestracyjnych lub
materiałów służących do produkcji z warunkami technicznymi.
3. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 2 w trakcie trwania umowy Wykonawca
zobowiązany będzie do wykonania i dostawy przedmiotu umowy zgodnie z przepisami
obowiązującymi na dzień złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
4. Kopie ważnych certyfikatów zgodności tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do
produkcji z warunkami technicznymi, stanowią Załącznik nr 3 do umowy. W przypadku
zbliżania się upływu terminu ważności certyfikatów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu kopie nowych ważnych certyfikatów najpóźniej w ostatnim dniu ważności
certyfikatów dotychczas ważnych.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy, na swój koszt i własnym
transportem.
6. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach łącznej wartości zamówienia (cena ofertowa brutto,
o której mowa w § 3 ust. 1 umowy) do odbioru od Zamawiającego wycofanych z obrotu tablic
rejestracyjnych i fizycznej ich kasacji (zezłomowania) zgodnie z obowiązującym w tym
względzie prawem, w szczególności z ustawą z 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity
Dz. U. z 2020r. poz. 797 z późn. zm.).
7. Odbiór tablic zużytych będzie dokonywany w dniu dostawy tablic nowych lub w razie potrzeby
w innym terminie uzgodnionym przez Strony.
8. Każdorazowy odbiór tablic od Zamawiającego następować będzie na podstawie protokołu
przekazania. Wykonawca upoważni osobę, która w jego imieniu kwitować będzie na protokole
przekazania odbiór tablic przeznaczonych do złomowania.
9. Wykonawca zapewni zniszczenie tablic rejestracyjnych w sposób uniemożliwiający ich
powtórne wykorzystanie. Potwierdzeniem zniszczenia tych tablic rejestracyjnych będzie
protokół zniszczenia tablic rejestracyjnych złożony Zamawiającemu najpóźniej w ostatnim dniu
każdego kwartału w danym roku kalendarzowym.
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10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zagrożeń w środowisku, powstałych na
skutek niewłaściwego usuwania, unieszkodliwiania lub wykorzystania odpadów.
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy tablic rejestracyjnych w ilościach i rodzajach
podanych w załączniku nr 1 do SIWZ.
2. Przedmiot umowy będzie dostarczany sukcesywnie w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego
do Siedziby Wydziału Komunikacji Urzędu miasta w Przemyślu, ul. Wodna 11, 37-700
Przemyśl, według szczegółowego zapotrzebowania określającego ilość, rodzaj tablic oraz
wyróżniki literowe i kolejne numery.
3. Poszczególne ilości zamawianych tablic, podane w Załączniku nr 1 do SIWZ mogą ulec zmianie
(zwiększeniu lub zmniejszeniu) w poszczególnych asortymentach w związku ze zgłoszonym
zapotrzebowaniem przez Zamawiającego nie przekraczając łącznej wartości zamówienia
brutto.
4. Zamówienie tablic w ilości mniejszej niż określona i niepowodująca osiągnięcia łącznej wartości
zamówienia brutto, nie daje Wykonawcy prawa do żądania zamówień uzupełniających,
dodatkowych lub innych.
5. Termin dostawy tablic rejestracyjnych wynosi maksymalnie do ______ dni od chwili złożenia
zamówienia przez Zamawiającego.
6. Termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych tablic dodatkowych wynosi maksymalnie do
godziny 13:00 _______ następującego po dniu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
§3
1. Łączna wartość zamówienia nie może przekroczyć kwoty ________________zł brutto (słownie:
___________________________________________________złotych), na którą to kwotę
składają się kwota _____________ zł netto (słownie _____________________________
złotych)
i
podatek
VAT
____%
w
wysokości
_________zł
(słownie:
____________________________________ złotych).
2. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie obejmują wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności opłaty i podatki niezbędne do wykonania
przedmiotu umowy, w tym podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz
podatkiem akcyzowym, koszt opakowania, transportu tablic wraz z rozładunkiem i wniesieniem
do miejsca wskazanego w § 2 ust. 2 umowy, koszt związany z odbiorem i złomowaniem
wycofanych tablic, a także ewentualne upusty i rabaty oraz ryzyko Wykonawcy z tytułu
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do roszczenia Wykonawcy o ich zmianę.
3. Strony ustalają że ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym będą
wiążące w okresie obowiązywania umowy.
§4
1. Zamawiający dokona płatności każdorazowo po zrealizowaniu poszczególnych cząstkowych
dostaw zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w ofercie Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni, licząc od dnia wpływu
prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego.
3. Płatność za dostawę dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze VAT, zgłoszony na „Białą listę podatników VAT”, pod rygorem odmowy zapłaty. W
przypadku braku rachunku bankowego wykazanego na fakturze w „Białej liście podatników
VAT”, zapłata nastąpi na jakiekolwiek inny rachunek bankowy Wykonawcy zgłoszony do „Białej
listy podatników VAT”.
4. Środki finansowe na realizację niniejszego zadania są zabezpieczone w budżecie miasta
w Dziale 750 Rozdziale 75023 § 4300.
§5
1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą udziela Zamawiającemu na tablice rejestracyjne
i wtórniki tablic, stanowiące Przedmiot umowy gwarancji jakości za wady (w tym również
stwierdzone braki) na okres ____ miesięcy.
2. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru dostawy danej partii tablic bez
zastrzeżeń.
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3. Gwarancja udzielona na przedmiot umowy uprawnia Zamawiającego do bezpłatnej wymiany
wadliwego przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili powiadomienia
o wadzie lub braku.
4. Za wady uznaje się jawne lub ukryte właściwości tkwiące w przedmiocie umowy, lub
w jakimkolwiek jego elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania
z przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu
umowy; obniżenie stopnia użyteczności Przedmiotu umowy; obniżenie jakości lub inne
uszkodzenia w przedmiocie zamówienia. Za wadę uznaje się również sytuację, w której
przedmiot umowy w chwili wydania Zamawiającemu nie stanowi własności Wykonawcy albo
jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.
5. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy tablic lub wtórników tablic w terminie, w tym tablic
wolnych od wad, Zamawiający poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, ma prawo na koszt i ryzyko Wykonawcy nabyć brakujący lub wadliwy przedmiot
umowy u innego podmiotu bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu i
bez obowiązku nabycia od Wykonawcy przedmiotu umowy dostarczonego po terminie.
W przypadku dokonania nabycia zastępczego Wykonawca zobowiązuje się zwrócić
Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z nabyciem zastępczym
w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
6. Udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego wykonania całego przedmiotu umowy, bez
korzystania z udziału podwykonawców.
1. *lub zapis:
Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi siłami w następującym zakresie:
___________________________________________________________________________
a Podwykonawcom powierzy wykonanie przedmiot umowy w następującym zakresie:
___________________________________________________________________________
*Uwaga: zapisy niniejszego paragrafu zostaną doprecyzowane w zależności od oświadczenia
Wykonawcy złożonego w ofercie.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia część przedmiotu umowy podwykonawcy
w trakcie obowiązywania niniejszej umowy.
3. Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, będącego
podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia
i zaniedbania każdego Podwykonawcy tak, jakby to były jego własne działania, zaniedbania
zaniechania, uchybienia.
§7
1. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy
w wysokości 0,5 % wartości brutto bieżącego zamówienia za każdy dzień zwłoki;
2) za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 6 umowy
w wysokości 0,5 % wartości brutto bieżącego zamówienia za każdy dzień zwłoki;
3) za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy
w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwego zamówienia za każdy dzień zwłoki;
4) w przypadku nieprzedłożenia ważnego certyfikatu zgodności tablic rejestracyjnych lub
materiałów służących do produkcji zgodnie z warunkami technicznymi w terminie
określonym w § 1 ust. 4 umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki;
5) w przypadku nieprzedłożenia protokołu zniszczenia tablic rejestracyjnych w terminie
określonym w § 1 ust. 8 umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
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4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doręczenia wystawionej przez
Zamawiającego noty obciążeniowej.
5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się z zastrzeżeniem art. 77 pkt 21 ustawy z dnia
19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych
przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu
o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086).
§8
1. Umowa niniejsza została zawarta na czas określony tj. od 02 stycznia 2021r. do 31 grudnia
2021r.
2. Umowa wygasa przed upływem terminu określonego w ust. 1 w przypadku dostarczenia
przedmiotu umowy o łącznej wartości zamówienia brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy.
§9
1. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy w sytuacji, gdy:
1) Wykonawca nie spełnia warunków określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo
o ruchu drogowym;
2) upłynie termin ważności certyfikatu potwierdzającego zgodność tablic rejestracyjnych lub
materiałów służących do produkcji z warunkami technicznymi, a Wykonawca nie dostarczy
kopii nowych ważnych certyfikatów, zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 4 umowy;
3) Wykonawca nie dokonuje dostaw lub odbiorów przedmiotu umowy mimo pisemnego
wezwania Zamawiającego;
4) Wykonawca co najmniej trzykrotne nieterminowo zrealizował dostawę;
5) Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie usunął wad lub braków w terminie określonym w §
5 ust. 3 umowy;
6) Wykonawca pomimo pisemnego wezwania nie przedłożył protokołu zniszczenia tablic
rejestracyjnych w terminie określonym w § 1 ust. 8 umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest do realizowania obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi dotyczących
odebranych tablic rejestracyjnych.
§10
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zapisów umowy w przypadku zaistnienia
następujących okoliczności:
1) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian powszechnie
obowiązującego prawa – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu
dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego;
2) zmiany lub dopuszczenia lub rezygnacji z podwykonawcy, przy czym, jeżeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
2. Zmiana postanowień umowy dla swojej ważności wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§11
1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją niniejszej umowy
jest ______________________________ tel. __________, e – mail: ________________
2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację niniejszej umowy
jest ______________________________ tel. __________, e – mail: ________________
§12
1. Korespondencję doręczoną pod adresy do korespondencji wskazane w ust. 2, oraz na adresy
poczty elektronicznej wskazane w §11, każda ze Stron uznaje za prawidłowo doręczoną
w przypadku nie powiadomienia drugiej Strony o zmianie tych adresów. Każda ze Stron
przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu nie
wskazania drugiej Stronie aktualnych adresów.
2. Strony ustalają, że ich aktualne adresy do korespondencji są następujące:
1) Zamawiający: Gmina Miejska Przemyśl, ul. Rynek 1, 37 – 700 Przemyśl;
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2) Wykonawca: _____________________________________________;
3. Strony zgodnie postanawiają, wszelkie zawiadomienia, zapytania informacje lub dane związane
lub wynikające z realizacji przedmiotu Umowy będą przekazywane drugiej Stronie umowy
w formie pisemnej lub elektronicznej.
§13
1. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądowi
powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może dokonać cesji praw wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby
trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
3. Umowa cesji wierzytelności nie może dotyczyć ewentualnych roszczeń Podwykonawców lub
dalszych Podwykonawców, wynikających z niniejszej umowy oraz kwot kar umownych.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§14
1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, a trzy dla Zamawiającego.
2. Załącznikami do umowy, stanowiącymi jej integralną cześć są:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
2) oferta Wykonawcy;
3) kopia certyfikatów zgodności tablic rejestracyjnych.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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