Oznaczenie sprawy: I.272.6.2021

Załącznik nr 7 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR I.273…….2021

W dniu ….......... 2021r. w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Powiatem Mińskim
reprezentowanym, przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:
1. Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński
2. Pan Witold Stefan Kikolski – Wicestarosta Miński
zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”,
a1)
firmą: ………………………… z siedzibą w: ………………………, wpisaną do rejestru …………… pod nr ……………………, prowadzonego
przez ……………………, zwaną dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowaną przez: p. …………………………,
LUB
a2)
p. ………………….. zamieszkałym: …………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: …………………. z siedzibą:
…………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP …………….., REGON ……………….
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
zwaną dalej ustawą Pzp, została zawarta umowa następującej treści:
§1
1.

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 275
pkt 1 ustawy Pzp, Nr sprawy: I.272.6.2021, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie:
„WYKONANIE I DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH” wg nomenklatury CPV: 30195000-2, zgodnie ze Specyfikacją
Warunków zamówienia (zwanej dalej w skrócie SWZ), Opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z ofertą
Wykonawcy, stanowiącymi odpowiednio Załączniki nr 1, Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
2. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonania i dostawy do 27.659 sztuk tablic rejestracyjnych, zgodnie z:
a) przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.),
b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa, z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji
i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 ze zm.) jak również
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie
warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz.U z 2020 r.
poz.717),
c) rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu
dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz trybu legalizacji
profesjonalnych tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2019 poz. 547),
d) rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji
pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalna rejestracją pojazdów (Dz. U.
z 2019 r. poz. 546)
oraz:
3.
4.
5.
6.

7.

2) odbioru i złomowania wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych,
Kopie ważnych certyfikatów na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji
z warunkami technicznymi stanowią Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
W przypadku wygaśnięcia ważności certyfikatów zgodności, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć Zamawiającemu, kopie nowych ważnych certyfikatów, najpóźniej na dwa dni przed utratą terminu
ważności wcześniejszych certyfikatów.
W ramach przedmiotowej umowy Wykonawcę obowiązywać będą wszelkie powszechnie obowiązujące przepisy w
przedmiotowym zakresie, z uwzględnieniem ewentualnych zmian w przepisach, jakie mogą nastąpić w trakcie
trwania umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego dostarczenia tablic rejestracyjnych, o których mowa w ust. 2. pkt.
1) na swój koszt i ryzyko, na poniżej wskazane adresy Zamawiającego:
1) Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3,
2) Referat Komunikacji w Sulejówku, ul. Dworcowa 53,
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania tablic rejestracyjnych każdorazowo, zgodnie ze złożonym
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8.
9.

10.
11.
12.

13.

zamówieniem przesłanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 9. Zamówienie każdorazowo określać będzie ilość
i rodzaj zamawianych tablic rejestracyjnych objętych zamówieniem. Wykonawca będzie realizował dostawy:
1) bieżące tablic rejestracyjnych w ilości do 1000 szt. w terminie do …….3) dni,
2) tablic indywidualnych, dodatkowych i wtórników będą się odbywać w terminie do …….4) dni od dnia
złożenia zamówienia.
Tablice rejestracyjne będą dostarczane w trwałych i czytelnie opisanych numerami serii opakowaniach zbiorczych
po 50 sztuk, a każda sztuka/komplet tablic rejestracyjnych oddzielony od siebie przekładką.
Zamawiający zobowiązuje się do przesyłania Wykonawcy zamówień:
1) na adres poczty elektronicznej: …………………………………………………….
lub
2) przez dedykowany program komputerowy udostępniony przez Wykonawcę, w ramach niniejszej umowy,
umożliwiający zamawianie tablic za pośrednictwem łączy teleinformatycznych.
W przypadku złożenia przez Zamawiającego zamówienia, w którym umieszczono zapis niezgodny z treścią niniejszej
umowy, Wykonawca zobowiązuje się do kontaktu z Zamawiającym w celu skorygowania błędnego zamówienia
i wystawienia prawidłowego zamówienia bez omyłkowego zapisu.
Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego odbioru wycofanych z użycia tablic rejestracyjnych celem ich
złomowania, jednak nie później niż w ciągu 7 dni licząc od dnia wysłania przez Zamawiającego powiadomienia o
przygotowaniu partii tablic.
Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru, o którym mowa w ust. 11 z poniżej wskazanych adresów:
1) Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3
2) Referat Komunikacji w Sulejówku, ul. Dworcowa 53.
wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt. 2), w celu ich złomowania w oparciu
o protokół sporządzany przez pracownika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.
Odebrane tablice rejestracyjne Wykonawca zobowiązany jest zniszczyć na koszt własny w sposób uniemożliwiający
ich użycie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Wskazana § 1 ust. 2 pkt. 1 liczba sztuk tablic rejestracyjnych ma charakter szacunkowy. Zamawiający gwarantuje
realizację przedmiotu umowy w co najmniej 80%.
§2

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. okres 12 miesięcy począwszy od dnia 1.01.2022 r., z tym zastrzeżeniem, że
jeżeli wartość dostaw składających się na przedmiot zamówienia, o której mowa w § 5, zostanie zrealizowana przed
upływem wskazanego powyżej terminu zakończenia obowiązywania umowy, umowa ulega rozwiązaniu z wcześniejszym
dniem.
§3
Zamawiający upoważnia pracownika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim w osobie:
…………………..………. oraz pracownika Referatu Komunikacji w Sulejówku w osobie:…………………………… do odbioru od
Wykonawcy zamówionych tablic rejestracyjnych w punktach odbioru, o których mowa w §1 ust. 6 oraz wydania
wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w celu ich złomowania z punktów odbioru, o których mowa w § 1 ust.12.
Ewentualna zmiana upoważnionych osób nie wymagają zmiany umowy w formie aneksu.
§4
1.
2.

3.
4.

Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy do miejsca odbioru wskazanego
w §1 ust. 6. Dostawa przedmiotu umowy potwierdzona zostanie protokołem odbioru.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad jakościowych lub braków ilościowych w dostarczonych przez
Wykonawcę tablicach rejestracyjnych, usunięcie braku ilościowego lub wymiana towaru wadliwego na towar wolny
od wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie 3 dni od daty stwierdzenia wad lub braków lub zwrotu
tablic przez Zamawiającego wraz z protokołem zawierającym numery kwestionowanych tablic i opis wady lub braku.
Każdorazowo, za datę odbioru przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru przez
Zamawiającego bez zastrzeżeń.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z zamówienia błędnie sporządzonego przez
Zamawiającego.
§5

1. Zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, wartość dostaw składających się na przedmiot zamówienia nie
przekroczy kwoty brutto ... ... ... złotych (słownie: ... ... ... złotych ... ... ... /100) w tym 23% podatku VAT.

Strona 2 z 7

2. Realizacja umowy odbywać się będzie na podstawie zamówień, o których mowa w §1 umowy oraz cen
jednostkowych dla poszczególnych rodzajów tablic, zgodnie z Kalkulacją cenową Wykonawcy złożoną wraz
z Formularzem oferty na Załączniku do Formularza oferty, która obrazuje się następująco:
Lp.

a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

TABLICE STANOWIACE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

b
Samochodowa zwyczajna jednorzędowa
Samochodowa zwyczajna jednorzędowa zmniejszona
Samochodowa zwyczajna dwurzędowa
Samochodowa zabytkowa jednorzędowa
Samochodowe zabytkowe dwurzędowe
Samochodowa indywidualna jednorzędowa
Samochodowa indywidualna dwurzędowa
Samochodowa tymczasowa jednorzędowa
Samochodowa tymczasowa dwurzędowa
Samochodowa profesjonalna jednorzędowa
Samochodowa profesjonalna dwurzędowa
Samochodowa tymczasowa zmniejszona
Samochodowa zwyczajna dla pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem
Samochodowa indywidualna dla pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem
Samochodowa zwyczajna jednorzędowa (do przyczep)
Motocyklowa zwyczajna
Motocyklowa indywidualna
Motocyklowa zabytkowa
Motocyklowa tymczasowa
Motocyklowa profesjonalna
Motocyklowa profesjonalna dla pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem
Motorowerowa zwyczajna
Motorowerowa tymczasowa
Motorowerowa profesjonalna
Motorowerowa dla pojazdu wyposażonego w silnik elektryczny

Ilość
Cena netto
tablic całego
za 1 szt.
zamówienia w
tablicy
sztukach
w zł
c
24000
100
100
60
10
20
10
100
2
20
2
2
40
2
1000
1600
7
30
1
1
20
500
1
1
30

d

Cena brutto
Ilość
Cena netto
Cena brutto
za 1 szt.
tablic całego
w zł
w zł
tablicy
zamówienia
za jedn. miary za jedn. miary
w zł
w jedn. miary
e

f

g

h

12000 kpl.
50 kpl.
50 kpl.
30 kpl
5 kpl.
10 kpl
5 kpl.
50 kpl.
1 kpl.
10 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
20 kpl.
1 kpl.
1000 szt.
1600 szt.
7 szt.
30 szt.
1 szt.
1 szt.
20 szt.
500 szt.
1 szt.
1 szt.
30 szt.

3. Ceny jednostkowe podane w Formularzu oferty są niezmienne w okresie obowiązywania umowy.
4. Należność z tytułu każdorazowej dostawy płatna będzie przez Zamawiającego, na podstawie faktur częściowych,
przelewem na rachunek Wykonawcy nr ………………………………………………….. w terminie 30 dni od daty doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym faktury.
5. Podstawą do wystawienia faktury będzie każdorazowo protokół odbioru tablic rejestracyjnych bez zastrzeżeń.
6. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz zobowiązuje się w trakcie trwania
Umowy do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej jego statusu jako
zarejestrowanego czynnego podatnika VAT. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za
wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu
Wykonawcy jako zarejestrowanego czynnego podatnika VAT.
7. Strony zgodnie oświadczają, że należności wynikające z faktury będą realizowane w ramach mechanizmu
podzielonej płatności. W przypadku obowiązku realizacji płatności w ramach mechanizmu, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, faktury o których mowa w ust. 4 powinny zawierać w swojej treści wyrazy „mechanizm podzielonej
płatności”.
8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy o którym mowa w ust. 4 jest zawarty w wykazie podmiotów
zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, udostępnionym przez Ministerstwo Finansów (tzw. Biała Lista Podatników) oraz zobowiązuje się
w trakcie trwania umowy do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej statusu
rachunku bankowego zawartego w ww. wykazie. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za
wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu
rachunku bankowego zawartego w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT
9. Ze względu na obowiązkowe „scentralizowanie” rozliczeń w podatku VAT, faktura wynikająca z realizacji niniejszej
umowy wystawione będzie na: ODBIORCĘ: Powiat Miński, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP 822-23424-26.
10. Faktura będzie doręczona na adres NABYWCY: Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3,
05-300 Mińsk Mazowiecki lub przesłana w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) na adres skrzynki PEPPOL: 8221855974, o której mowa w ustawie z
dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666)
11. Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu.
12. Błędnie wystawiona faktura spowoduje wyznaczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności, od dnia
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, faktury korygującej bądź noty korygującej, stanowiącej podstawę do
uiszczenia opłaty.
13. Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej.
14. Składniki cenotwórcze wskazane w Formularzu ofertowym Wykonawcy nie podlegają zmianom, z wyjątkiem
ewentualnej ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
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15. Strony zgodnie oświadczają, że usługa odbioru i złomowania wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych
wykonywana będzie na koszt Wykonawcy, uwzględniony i zawarty w wynagrodzeniu Wykonawcy z tytułu dostaw,
o którym mowa w ust. 1 powyżej i Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu odrębne wynagrodzenie
§6
1. Gwarancja na dostarczone tablice wynosi 24 miesiące.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany wadliwych tablic w terminie 7 dni od
powiadomienia przez Zamawiającego.
§7
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiającemu przysługiwać będą od Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:
1) za wypowiedzenie umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10% wartości dostaw brutto, o której mowa w §5
ust. 1,
2) w przypadku nie dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 7 pkt 1) w
wysokości 0,5 % wartości brutto bieżącego zamówienia za każdy dzień zwłoki,
3) w przypadku nie dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 7 pkt 2) w
wysokości 200 zł za każdy dzień roboczy zwłoki,
4) w przypadku nie usunięcia wad jakościowych lub braków ilościowych, w terminie wskazanym w §4 ust. 2 w
wysokości 0,5% wartości brutto bieżącego zamówienia za każdy dzień zwłoki.
Jeżeli Wykonawca przy wykonywaniu Umowy będzie korzystał z podwykonawców, Wykonawca z tytułu braku
zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom zobowiązany będzie zapłacić
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy za każdy dzień
zwłoki.
Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie przekroczy 20 %
wysokości wartości brutto umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających z umowy
w szczególności z obowiązku wykonania umowy.
§8

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
§9
1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę części umowy przy udziale podwykonawcy, zawierając z nimi
stosowne umowy na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu informacji, że zamówienie zrealizuje przy udziale
podwykonawcy wskazując dane podwykonawcy oraz zakres prac.
3. Wykonawca nie ma prawa zbywania na rzecz osób trzecich swoich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji
niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej czynności prawnej.
§ 10
1. Strony umowy przetwarzają nawzajem dane osobowe w celu spełnienia wymogów kontraktowych, tj. konieczności
dysponowania danymi osobowymi na potrzeby wykonania zawartej umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku 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 – zwanego dalej: RODO).
2. Strony umowy przetwarzać będą również dane osobowe wskazane w § 3 i w § 10 ust. 2 w celu wypełnienia
obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Przed udostępnieniem Zamawiającemu danych osobowych pracowników, o których mowa w § 3 i w § 10 ust. 2 lub
innych osób, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu umowy, Wykonawca przekaże każdej
z tych osób w imieniu Zamawiającego, informacje wymagane przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
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(art. 13 lub art. 14 RODO). W celu wykonania powyższego zobowiązania, Wykonawca poinformuje każdą z tych osób o
tym, że:
1) z chwilą udostępnienia Zamawiającemu jej danych osobowych, administratorem tych danych staje się
Zamawiający;
2) Zamawiający zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zamawiającego za pośrednictwem adresu poczty
elektronicznej: iod@powiatminski.pl tel. 25 759 87 38 lub pisemnie: Starostwo Powiatowe w Mińsku
Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki;
3) dane osobowe przetwarzane będą przez Zamawiającego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji
umowy;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów
prawa oraz podmioty, które przetwarzają je na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
tzw. podmioty przetwarzające;
5) dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz w celach archiwalnych przez okres
wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów
wykonawczych do tej ustawy;
6) obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane bezpośrednio dotyczą jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO;
8) osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jej dotyczących;
c) 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;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą
uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) źródłem pozyskania danych osobowych jest Wykonawca.
4. W odniesieniu do osób reprezentujących Wykonawcę, w tym do osób, o których mowa w § 3 i w § 10 ust. 2 oraz do
osób, które w imieniu Wykonawcy będą realizować Umowę i współdziałać przy wykonywaniu Umowy
z Zamawiającym:
1) Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy poinformował każdą osobę, której dane osobowe zostały
wpisane w jej treści jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub jako dane osoby działającej lub
współdziałającej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy;
2) Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania lub współdziałania,
w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu umowy osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej
wraz z przekazaniem Zamawiającemu danych osobowych tych osób, poinformuje każdą z nich;
5. W odniesieniu do osób reprezentujących Zamawiającego, w tym do osób, o których mowa w § 3 umowy oraz do
ewentualnych innych osób, które w imieniu Zamawiającego będą realizować umowę lub będą współdziałać
z Wykonawcą przy jej realizacji Zamawiający, spełni obowiązek informacyjny wobec każdej osoby, której dane
osobowe zostały wpisane w treści umowy jako dane osoby reprezentującej Zamawiającego lub jako dane osoby
działającej lub współdziałającej w imieniu Zamawiającego przy wykonywaniu umowy.
§ 11
1.
2.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może, zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1
ustawy pzp odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w myśl art. 456 ust. 3 ustawy pzp Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 12

1.

Strony umowy w sprawie zamówienia mogą dokonać zmian umowy w trybie art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 i 3 ustawy
pzp.
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2.

Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności, zmiana postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzanie nowych
postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty
Wykonawcy w zakresie cen jednostkowych, na podstawie, których dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.
3. Strony umowy w sprawie zamówienia niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych
z wystąpieniem zachorowań na COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może
wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym,
oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek
pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego
wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę
obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady
Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub
trudności w realizacji usług transportowych;
5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;
4. Każda ze Stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.
5. Strona umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 3, w terminie 14 dni
od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem dotyczącym okoliczności
mających wpływ na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty,
termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
6. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, mogą
wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, może w uzgodnieniu z wykonawcą
dokonać zmiany umowy, w szczególności przez:
7. Strona umowy w stanowisku, o którym mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem
COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność
ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.
8. Wykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na
należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia lub jego części, uzgadniają
odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo
zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych
świadczeń.
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części;
2) zmianę sposobu wykonywania dostawy;
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia
wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy
50% wartości pierwotnej umowy;
9. Zmiana postanowień niniejszej umowy winna być dokonana pod rygorem nieważności na piśmie w formie aneksu
i wchodzi w życie po ich podpisaniu przez umawiające się strony.
§ 13
Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy pzp.
§ 14
1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem Umowy, Strony zobowiązane są kierować swoje roszczenia na
piśmie w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia roszczenia przez drugą stronę.
2. Jeżeli którakolwiek ze Stron odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na otrzymane roszczenie
w terminie, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Sądu Powszechnego,
właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 15
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy
egzemplarze dla Zamawiającego.

Strona 6 z 7

§ 16
Integralną część Umowy stanowią:
1) SWZ wraz z załącznikami,
2) Opis przedmiotu zamówienia,
3) Oferta wykonawcy
4) Kopie ważnych certyfikatów zgodności tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji, wraz z
warunkami technicznymi,
5) Inne dokumenty wymienione w Umowie jako jej integralna część.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

W umowie pozostanie zapis w zależności od statusu wybranego Wykonawcy.
W umowie wprowadzony zapis w przypadku zawarcia umowy z osobą fizyczną.
3)
Zadeklarowany termin dostarczenia tablic będzie wynikał z oferty Wykonawcy.
4)
Zadeklarowany termin dostarczenia tablic będzie wynikał z oferty Wykonawcy.
1)
2)
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