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Załącznik nr 4 do siwz 

U M O W A 
 

 

zawarta w dniu  ...........  ..…....................….  2008 r. w Szczecinie 

 

pomiędzy Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez: 

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

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a ......................................................................................................................................              

z siedzibą w .................. przy ul. .................................  

NIP...................................., REGON .............................reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r.—Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2006 r. 

Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 330/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 

15.06.2007 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i jednostkach 

organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy—Prawo zamówień publicznych oraz 

Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta. 

 

§1 

Przedmiotem umowy jest: 

1. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników zgodnie z przedmiotem 

zamówienia opisanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej 

integralną część umowy, 

2. Likwidacja zuŜytych tablic bez osobnego wynagrodzenia obejmująca: 

1) odbiór w siedzibie Zamawiającego oraz w Filii Urzędu na PrawobrzeŜu zuŜytych 

tablic rejestracyjnych, 

2) kasację wykonaną w sposób gwarantujący zniszczenie tablic w stopniu 

uniemoŜliwiającym odczytanie całego numeru i ich ponowne uŜycie. 

§2 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu i wykazu dostarczonej partii tablic  

a Zamawiający do sporządzenia protokołu i wykazu tablic przekazanych do złomowania. 

§3 

1. Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niŜ od dnia 

01.01.2008 r. do dnia 31.12.2009 r.  

2. Maksymalna wartość zamówienia brutto wynosi: .......................... zł (słownie złotych: 

................................................................................................   ..../100) z czego 

maksymalna wartość zamówienia brutto w 2008 r. wynosi: 1 690 920,00 zł (słownie 

złotych: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia 00/100). 

Maksymalna wartość zamówienia brutto 2009 r. będzie określona w aneksie do Umowy 

po podjęciu uchwały budŜetowej przez Radę Miasta Szczecin. 

3. Ustala się następujące terminy dostawy i odbioru partii wyrobów: 

1) tablic rejestracyjnych - do 3 dni roboczych po otrzymaniu zamówienia, 

2) wtórników tablic rejestracyjnych - do 2 dni roboczych po otrzymaniu zamówienia, 

3) dostaw awaryjnych tj. dostaw wynikających z niemoŜliwych do przewidzenia przez 

Zamawiającego okoliczności wymagających niezwłocznej dostawy w ilości do        

100 kompletów tablic rejestracyjnych –  1 dzień roboczy po otrzymaniu zamówienia,  

4) odbiór tablic rejestracyjnych do złomowania – nie rzadziej niŜ raz w miesiącu. 
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§4 

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie naleŜytego wykonania 

umowy (zwane dalej „zabezpieczeniem”) w wysokości: .......................zł (słownie złotych: 

.......................................................................................   ..../100) tj. 2% maksymalnej 

wartości zamówienia w formie:  .................  (w jednej lub w kilku formach określonych w 

ustawie – Prawo zamówień publicznych). 

2. W dniu zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany wnieść co najmniej 30 % kwoty 

zabezpieczenia tj. ..................zł (słownie złotych: ................   ..../100).Wniesienie pełnej 

wysokości zabezpieczenia nie moŜe nastąpić później niŜ do połowy okresu, na który 

została zawarta umowa tj. do dnia ..................................... . 

3. Potwierdzeniem zabezpieczenia w formie ......................................jest oryginał dokumentu 

..........................potwierdzającego zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy, bądź roszczeń Zamawiającego z 

tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

4. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości zostaje 

pozostawiona kwota w wysokości 30 % kwoty zabezpieczenia określonej w ust.1. 

5. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w określonym niŜej trybie: 

1) na pisemne Ŝądanie Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i 

uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonaną Zamawiający zwróci oryginał 

dokumentu, o którym mowa w ust3 pozostawiając w aktach sprawy jego wierzytelną 

kopię, 

2) kwota, o której mowa w ust.4, z uwzględnieniem ewentualnych roszczeń 

gwarancyjnych zostanie zwrócona w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji, o 

którym mowa w §6 umowy. 

§5 

1. Za wykonanie poszczególnych przedmiotów umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

następujące kwoty: 

1) tablice samochodowe zwyczajne jednorzędowe, dwurzędowe i wtórniki w cenie brutto 

.............. zł /komplet/,słownie złotych: ..................   ..../100 w tym VAT 22 %, 

2) tablice samochodowe indywidualne jednorzędowe, dwurzędowe i wtórniki w cenie 

brutto ......... zł /komplet/, słownie złotych: ............   ..../100 w tym VAT 22%, 

3) tablice motocyklowe zwyczajne i wtórniki w cenie brutto 22,94 zł /sztuka/, słownie 

złotych: dwadzieścia dwa 94/100 w tym VAT 22%, 

4) tablice motocyklowe indywidualne i wtórniki w cenie brutto ...........zł /sztuka/, 

słownie złotych: ....................   ....../100 w tym VAT 22 %, 

5) tablice motorowerowe zwyczajne i wtórniki w cenie brutto ..............zł /sztuka/, 

słownie złotych: ...................   ....../100 w tym VAT 22 %, 

6) tablice samochodowe zabytkowe jednorzędowe, dwurzędowe i wtórniki w cenie brutto 

............zł /komplet/, słownie złotych: .......................   ...../100 w tym VAT 22%, 

7) tablice motocyklowe zabytkowe i wtórniki w cenie brutto .........zł /sztuka/, słownie 

złotych: ...........   ..../100 w tym VAT 22%, 

8) tablice samochodowe tymczasowe jednorzędowe i dwurzędowe i wtórniki w cenie 

brutto .........zł /komplet/, słownie złotych: .......................   ...../100 tym VAT 22%, 

9) tablice motocyklowe tymczasowe i wtórniki w cenie brutto ............zł /sztuka/, słownie 

złotych: ...................   ...../100 w tym VAT 22%, 

10) tablice motorowerowe tymczasowe i wtórniki w cenie brutto ..........zł  /sztuka/, 

słownie złotych: ...........   ...../100 w tym VAT 22%. 

2. Ceny podane w ust.1 będą obowiązywać w rozliczeniach z Zamawiającym w 2008 roku. 

W następnym roku mogą one na wniosek Wykonawcy, poprzez sporządzenie aneksu do 
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umowy, być waloryzowane o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogłaszany corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

3. Odbiór ilościowy i jakościowy będzie następował w momencie dostawy w Urzędzie 

Miasta Szczecin. 

4. Tablice będą dostarczane w opakowaniu, którego wartość wliczona jest w cenę towaru, 

obejmującym folię ochronną dla kaŜdego kompletu tablic i pakowanie kompletów           

w kartonach 

5.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy naleŜność za dostarczoną partię 

tablic po jej kaŜdorazowym odbiorze i sprawdzeniu. Protokół odbioru będzie podstawą do 

wystawienia faktury VAT. Zamawiający zapłaci naleŜność na rachunek 

.............................................................w terminie do 30 dni od dnia przedłoŜenia faktury  

w siedzibie Zamawiającego.Za zachowany termin zapłaty ustala się dzień obciąŜenia 

rachunku Zamawiającego. 

6. W przypadku realizacji jednorazowych zamówień poniŜej 5 kompletów tablic (wtórniki, 

indywidualne, zabytkowe itp.) Zamawiający dokona jednorazowej zapłaty za podstawie 

faktury zbiorczej wystawianej raz w miesiącu na koniec miesiąca kalendarzowego. 

7. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej 

NIP:........................... 

8. Zamawiający oświadcza, ze jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji 

podatkowej NIP: 851-030-94-10. 

9. Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu osoby 

uprawnionej do jej odbioru. 

10. Maksymalne ilości tablic podane są w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 

Zamawiający zastrzega zlecenie dostawy mniejszej ilości tablic jeŜeli wynikać to będzie z 

zapotrzebowania. Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu Ŝadne roszczenia. 

§6 

Gwarancja wynosi 60 miesięcy. Reklamacje co do jakości wydanych tablic powinny być 

rozpatrzone w terminie do 30 dni liczonych od dnia złoŜenia. W razie uwzględnienia 

reklamacji Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia jej kosztów. 

§7 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać tablice rejestracyjne, o których mowa w §5 zgodnie      

z wymaganiami określonymi w, obowiązującym w okresie na jaki zawarto umowę, 

rozporządzeniu ministra właściwego do spraw transportu określającym wzory: tablic 

rejestracyjnych, umieszczanych na nich znaków i symboli oraz ich opis. 

§8 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia tablic i zapłaty naleŜności                  

w przypadku, gdy dostarczone tablice nie będą odpowiadać standardom jakościowym. 

§9 

Wykonawca jest zobowiązany do dostawy tablic własnym transportem w terminach                

i ilościach ustalonych kaŜdorazowo przez Zamawiającego, na podstawie odrębnych 

zamówień przekazanych na piśmie pocztą lub faksem. 

§10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego w wysokości 

10% wartości całego zamówienia, o którym mowa w §3 ust.2, 

2) za opóźnienie dostawy poszczególnych partii tablic zamówionych przez 

Zamawiającego w wysokości 1% wartości zamówionej partii tablic za kaŜdy dzień 

zwłoki, 

3) za opóźnienie dostawy awaryjnej w wysokości 1% wartości zamówionej partii tablic 

za kaŜdy dzień zwłoki. 
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2. Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości całego zamówienia, o 

którym mowa w §3 ust.2, za odstąpienie od umowy z przyczyn niezaleŜnych od 

Wykonawcy, z zastrzeŜeniem postanowień §12 ust.2 umowy. 

3. JeŜeli wysokość poniesionej szkody przewyŜszy wysokość zastrzeŜonych w ust. 1 i 2 

kar, strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 

§11 

1. Osobą upowaŜnioną do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia ze strony 

Zamawiającego jest Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Interesantów Urzędu 

Miasta Szczecin. 

2. Osobą upowaŜnioną do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia ze strony 

Wykonawcy jest............................................................. 

§12 

1. Zakazuje się zmian oraz wprowadzania nowych postanowień do zawartej umowy            

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe 

konieczność wprowadzenia takich zmian lub nowych postanowień wynika z okoliczności, 

których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne 

dla Zamawiającego. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie 

leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach i w takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać 

wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w przypadku: 

1) stwierdzenia—dwukrotnie—opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy 

obejmującego partię zamówionych tablic, przekraczającego łącznie 14 dni, 

2) stwierdzenia trzech przypadków zaistnienia wad jakościowych w tablicach przy 

odbiorze dostarczonych tablic, w ilości przekraczającej dopuszczalną liczbę sztuk 

niedobrych określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w §7 umowy. 

§13 

Umowę, wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ofertą Cenową 

stanowiącymi integralną część umowy, sporządzono w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron. 

§14 

Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

§15 

Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie strony. 

 

 

 

W imieniu Zamawiającego –    W imieniu Wykonawcy – 

 

       Gminy Miasto Szczecin:          .................................................... 

        

        

        

         

 

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


