
Załącznik nr 7 do SWZ – Projekt umowy

UMOWA  NR  ....../2022

zawarta w dniu …………………….. 2022 roku Słupsku pomiędzy:
Miastem Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, NIP: 839-10-05-507, REGON: 770979625,  
reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Słupska, w imieniu którego działa:

…............................................................................................................................................................

zwanym dalej „Zamawiającym”

a  
…............................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku dokonania przez Zamawiającego  wyboru oferty Wykonawcy  w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego nr  .....................  przeprowadzonego w trybie podstawowym
bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2022  r.  poz. 1710,  1812,  1933), zawarto umowę
o następującej treści:

     § 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest:
1) sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników dla Urzędu Miejskiego w Słupsku
zgodnych z przepisami rozdziału 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r.
w sprawie  rejestracji  i  oznaczania  pojazdów,  wymagań dla  tablic  rejestracyjnych oraz  wzorów
innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1847);
2) odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych;
3) użyczenie i instalacja oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na
tablice rejestracyjne;
4) przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej  obsługi
oprogramowania.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Załącznik Nr 1 do umowy. 
Przedmiot umowy wskazany w ust. 1 zwany jest dalej „towarem”.

§ 2.
TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji zamówienia:  od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.  lub do wyczerpania kwoty,
stanowiącej maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.

§ 3.
OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje  się  do  dostawy tablic  rejestracyjnych,  w zakresie  asortymentu
i ilości określonej w Załączniku Nr 1 do umowy, do siedziby Zamawiającego, w miejsce
przez niego wskazane na własny koszt.

2. Własność  towaru,  korzyści  i  ciężary  związane  z  towarem  oraz  niebezpieczeństwo
przypadkowej  utraty  lub  uszkodzenia  towaru  przechodzą  na  Zamawiającego  z  chwilą



wydania towaru Zamawiającemu.
3. Dostarczone tablice rejestracyjne spełniać będą wymagania określone w Załączniku Nr 1

do umowy.
4. Wykonawca  jest  obowiązany  dostarczyć  Zamawiającemu  oznaczoną  przez  niego  część

nowych tablic w terminach określonych w Załączniku Nr 1 do umowy,  oraz wtórników
tablic w terminie..... od godziny złożenia zamówienia.

5. Wykonawca zobowiązany jest co najmniej raz w kwartale do odbioru od Zamawiającego
wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych celem ich zniszczenia, zgodnie z art. 74b ustawy
- według wykazu sporządzanego każdorazowo przez Zamawiającego.

6. Przekazanie  Wykonawcy tablic  do  zniszczenia  będzie  poprzedzone  ich  spisaniem przez
komisję składającą się z przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

7. Wyzłomowanie  tablic  rejestracyjnych  zostanie  potwierdzone  protokołem,  sporządzonym
w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

8. Wykonawca  ponosi  koszty  odbioru  i  zniszczenia  wycofanych  z  użytku tablic
rejestracyjnych.

9. Wykonawca  zapewni  przeszkolenie  użytkowników  w  zakresie  prawidłowej obsługi
oprogramowania.

§ 4.
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający w chwili odbioru  towaru  jest  zobowiązany do sprawdzenia, czy dostawa jest
zgodna z załączonymi dokumentami i SWZ.

2. Zamawiający  zobowiązany  jest  do  wystawiania  zlecenia  dostarczenia  towaru  za
pośrednictwem programu użyczonego przez Wykonawcę. 

3. Ilości podane w Załączniku Nr 1 do umowy są ilościami prognozowanymi na czas trwania
umowy.

4. Zamawiający  zastrzega   sobie  możliwość  dokonywania  zmian  pomiędzy  ilościami
poszczególnego asortymentu określonego w Załączniku nr 1  do  umowy.  Wprowadzenie
powyższych zmian nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

5. Zamawiający  może  ograniczyć  zlecenia  dostarczenia  towaru  w  poszczególnych
asortymentach w stosunku do umówionej ilości. Zamawiający gwarantuje zakup towaru na
poziomie co najmniej 70% wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy. Pozostała ilość
tablic (powyżej 70%) uzależniona jest od bieżących potrzeb Zamawiającego. 

6. Zamawiający  rozliczy  ilość  faktycznie  wykonanych  i  dostarczonych  ilości  towaru,
z zastrzeżeniem, że wartość towaru nie może przekroczyć wartości brutto zawartej  umowy.

7. W  przypadku, gdy należności z tytułu realizacji  umowy osiągną kwotę,  o której  mowa
w § 5 ust.1, umowa ulega rozwiązaniu na mocy niniejszego postanowienia bez potrzeby
składania przez Strony dodatkowych oświadczeń w tym zakresie (bez potrzeby sporządzania
aneksu do umowy).

§ 5.
WYNAGRODZENIE

1. Wartość umowy wynosi:
brutto: …................  zł (słownie: …........................................ złotych).

2. Ceny jednostkowe towaru określa Załącznik Nr 2 do umowy.
3. Ceny nie mogą ulec zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy.
4.  Zamawiający  zapłaci  cenę  towaru  w terminie  30  dni licząc od dnia wydania  towaru
Zamawiającemu przez Wykonawcę i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5.  Zapłata  należności  dla  Wykonawcy  nastąpi  przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy
wskazany na fakturze.
6.   Faktura powinna zawierać w szczególności wyszczególnienie jednostek towaru.



7.  Zamawiający  upoważnia  Wykonawcę  do wystawienia faktury  VAT bez  podpisu osoby
upoważnionej ze strony Zamawiającego do jej przyjęcia.
8.  Zamawiający  oświadcza,  że  będzie  realizował  płatność  za  fakturę  VAT  z  zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
9. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. 
10. Wykonawca oświadcza,  że jest właścicielem wskazanego do płatności rachunku bankowego
i  został  do  niego  utworzony  wydzielony  rachunek  VAT  na  cele  prowadzonej  działalności
gospodarczej. 
11. Zapłata zostanie dokonana na konto z faktury ogłoszone w wykazie podmiotów, o którym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r.
poz.  685  z  późn.  zm.),  zwanym  dalej  białą  listą  podatników,  pod  rygorem  odmowy  zapłaty.
W przypadku  braku  na  białej  liście  podatników  rachunku  bankowego  wskazanego  do  zapłaty,
zapłata zostanie przelana na pierwszy rachunek bankowy znajdujący się na białej liście podatników.
W przypadku niezarejestrowania żadnego rachunku bankowego na białej liście podatników, zapłata
będzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie podmiotów, o którym mowa
w art.  96b ust. 1 ww., przy czym Zamawiający nie ponosi w takim razie odpowiedzialności za
opóźnienie w zapłacie. 
12. Postanowienia ust. 8-11 mają zastosowanie do Wykonawcy będącego płatnikiem podatku od
towarów i usług VAT. 

§ 6.
OSOBY UPOWAŻNIONE 

1. Zamawiający ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację umowy:
    (imię i nazwisko), nr tel. .................................., adres email: .......................................................
2. Wykonawca ustanawia osobę upoważnioną do bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym:
    (imię i nazwisko), nr tel. .................................., adres email: .......................................................
         

§ 7.
GWARANCJA

1. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru wygasają po upływie 12
miesięcy, licząc od dnia, kiedy towar został Zamawiającemu wydany.
2. Do zachowania uprawnień z rękojmi za wady fizyczne towaru wystarczy, jeżeli Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę o wadzie w terminie 30 dni od jej wykrycia.
3.  Niezależnie  od  odpowiedzialności  z  tytułu  rękojmi  Wykonawca  udziela  Zamawiającemu
gwarancji jakości towaru. Okres gwarancji towaru wynosi .... miesięcy i liczy się od dnia wydania
towaru właścicielowi pojazdu.
4. W  razie dostarczenia towaru, który nie spełnia warunków określonych  w § 1, Zamawiającemu
przysługuje prawo zwrotu dostarczonego towaru w terminie 30 dni od dnia dostarczenia towaru bez
wynagrodzenia  za  używanie  towaru.  Wykonawca  jest  zobowiązany dostarczyć  Zamawiającemu
towar  zgodny  z  SWZ  w  terminie  nieprzekraczającym  3  dni  od  otrzymania  zwrotu  towaru
wadliwego.

§ 8.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
      1) gdy Wykonawca  realizuje umowę niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 

w sposób sprzeczny z umową lub z nienależytą starannością;
      2) w razie niedostarczenia towaru Zamawiającemu w terminie określonym w Załączniku  
       Nr 1 do umowy.



  3)  wykreślenia  wpisu  Wykonawcy  z  rejestru  przedsiębiorców  produkujących  tablice  
rejestracyjne, o którym mowa w art. 75a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym 

       4) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, zostanie ogłoszona likwidacja
lub rozwiązanie firmy Wykonawcy

   5)  zostanie  wydany  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy,  uniemożliwiający  prawidłowe  
wykonanie przedmiotu zamówienia.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca  może żądać wyłącznie wynagrodzenia za
część zamówienia wykonaną do dnia ustania obowiązywania umowy.
3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia,  w  terminie  14  dni  od  dnia  powzięcia  wiadomości  o  zaistnieniu  okoliczności,  
o których mowa w ust. 1 oraz powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 9.
KARY UMOWNE

1.  Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w dostarczeniu towaru - w wysokości  0,1 % wartości brutto  wartości umowy
określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,  
2) za zwłokę w usunięciu wad towaru lub dostarczeniu towaru wolnego od wad zamiast towaru
wadliwego – w wysokości  0,2 %   wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy za każdy dzień zwłoki,

     3)  w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności,  za które 
odpowiada Wykonawca - w wysokości 20% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 
niniejszej umowy. 

2.  Podstawą obliczenia kar umownych jest umówiona cena towaru brutto, z podatkiem od towarów
i usług (VAT).

3.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  kumulacji  kar  umownych  z  różnych  tytułów.
z zastrzeżeniem, że łączna maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia
określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 
4.  Zamawiającemu  przysługuje prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych według Kodeksu
cywilnego  w  części  przekraczającej  zastrzeżone  kary  umowne  oraz z  tytułów  nieobjętych
zastrzeżonymi karami umownymi.

§ 10.
ZMIANY UMOWY

1.  Zgodnie  z  art.  455  ustawy  Pzp  Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonywania  zmian
postanowień niniejszej umowy w zakresie:
1) zmiany terminu dostarczenia zamówionego terminu w następujących przypadkach:
a) z powodu okoliczności siły wyższej,  np.  wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki  zewnętrzne,  którego  nie  można  było  przewidzieć  z  pewnością,  w  szczególności
zagrażającego  bezpośrednio  życiu  lub  zdrowiu  ludzi  lub  grożącego  powstaniem  szkody
w znacznych rozmiarach,
b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na
zmianę  terminu  realizacji  zamówienia  Wykonawca  winien  niezwłocznie  poinformować
Zamawiającego  pisemnie nie później  niż  w  ciągu  2  dni  od  dnia  w/w zdarzenia.  Przesunięcie
terminu  wykonania umowy następuje  o  taką  ilość  dni,  w  których  wystąpiły  ww.  okoliczności
uniemożliwiające wykonanie umowy.
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie wniosku uzasadniającego
konieczność dokonania zmian.
3.  Jeżeli  Zamawiający  uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany



w umowie, wykonawca  zobowiązany jest do realizacji  zamówienia zgodnie z warunkami
zawartymi w umowie.
4. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.
ROSZCZENIA I SPORY

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów,  wynikających z niniejszej umowy jest sąd właściwy
dla Zamawiającego.

§ 12.
ROZWIĄZANIE UMOWY

Zamawiający  ma prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku nie
przestrzegania przez Wykonawcę warunków umowy.

§ 13.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy:

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360);

2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710,
1812,1933);

3) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988
z późn. zm.);

4) rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2022  r.  w  sprawie  rejestracji
i  oznaczania  pojazdów,  wymagań  dla  tablic  rejestracyjnych  oraz  wzorów  innych
dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1847);

5) 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 2022 poz. 1885).

2.  Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

 

                     ZAMAWIAJĄCY                                                            WYKONAWCA


