Nr ref. postępowania DZ.EL.341.13.2019

UMOWA NR DZ.EL.3413.……..2019

Załącznik Nr 1

w dniu .............................. pomiędzy :
- Miastem Poznań reprezentowanym przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich – p.o. Krzysztofa Olejniczaka
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
NIP 209-00-01-440, REGON 631257822
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a

…………………………………………… z siedzibą w …………………………… przy ul. ………………………………,
zarejestrowaną pod numerem ……… w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w ...................., Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym …………pln
NIP ...................................
REGON……………………
reprezentowaną przez:
……………………………. - …………………………………

........................................................... zamieszkałym/zamieszkałą w …………………., przy ul. …………………………….,
prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ............................................................. z siedzibą w
.................................... przy ul. ......................................., wpisanym/wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
NIP ..................................
REGON..........................
zwanym/zwaną w dalszej treści Umowy „Wykonawcą”
została zawarta Umowa następującej treści:
§1
1. Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy
znaków drogowych o parametrach szczegółowo określonych w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w punkcie 3.
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr DZ.EL.341.13.2019, znajdującej się w posiadaniu stron.
2. Dostawa (przedmiot niniejszej umowy) dotyczyć będzie wskazanego poniżej asortymentu, w ilościach i wg cen zawartych
w tabeli:
cena jedn.
Lp.
Asortyment
ilość
j.m.
netto
1. Znaki drogowe A 900 z folii II generacji typ średni
500
szt.
2. Znaki drogowe A 750 z folii II generacji typ mały
200
szt.
3. Znaki drogowe A 600 z folii II generacji typ mini
200
szt.
4. Znaki drogowe B 800 z folii II generacji typ średni
450
szt.
5. Znaki drogowe B 600 z folii II generacji typ mały
200
szt.
6. Znaki drogowe B 400 z folii II generacji typ mini
150
szt.
7. Znaki drogowe C 800 z folii II generacji typ średni
400
szt.
8. Znaki drogowe C 600 z folii II generacji typ mały
150
szt.
9. Znaki drogowe C 400 z folii II generacji typ mini
150
szt.
10. Znaki drogowe D 600x600 z folii II generacji średni
200
szt.
10a Znaki drogowe D 600x600 z folii II generacji mały
100
szt.
11. Znaki drogowe D 600x750 z folii II generacji średni
50
szt.
11a Znaki drogowe D 600x750 z folii II generacji mały
50
szt.
12. Znaki drogowe D 600x900 z folii II generacji średni
100
szt.
13. Znaki drogowe typu D z folii II generacji - mini
100
szt.
14. Znaki drogowe G-1 z folii II generacji
100
szt.
15. Znaki drogowe typu U-3a 600x600 z folii II generacji średni
100
szt.
16. Znaki drogowe typu U-3c 2400x600 średni
50
szt.
17. Znaki typu U-4b 500x750 z folii II generacji średni
160
szt.
18. U-4a 600x1200 z folii II generacji średni
40
szt.
19. Znaki drogowe typu U-5a z folii II generacji
50
szt.
20. Znaki drogowe U-6a/b 500x750 z folii II generacji
200
szt.
21. Tabliczki odblaskowe typu T 400x200 z folii II generacji
100
szt.
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3.

4.
5.
6.

22. Tabliczki odblaskowe typu T 400x250 z folii II generacji
100
szt.
23. Tabliczki odblaskowe typu T 600x250 z folii II generacji
100
szt.
24. Tabliczki odblaskowe typu T 600x300 z folii II generacji
200
szt.
25. Tabliczki odblaskowe typu T 600x400 z folii II generacji
100
szt.
26. Tablice segregacyjne typu F z folii II generacji 1000x720
50
szt.
27. Tablice segregacyjne typu F z folii II generacji 1350x720
50
szt.
28. Tablice segregacyjne typu F z folii II generacji 1750x720
50
szt.
29. Podkłady pod tablice /m2/
300
m2
30. Podkłady pod tabliczki /m2/
100
m2
31. Uchwyty do mocowania znaków
8000
szt.
Dostawa przedmiotu umowy zostanie zrealizowana z należytą starannością zgodnie z warunkami określonymi przez
Zamawiającego w SIWZ nr DZ.EL.341.13.2019 będącej w posiadaniu stron. Zamawiający zastrzega sobie prawo
niepełnego wykonania zamówienia tj. dostawy poszczególnych towarów w ilościach mniejszych niż maksymalne, wg
bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania wartości umowy w innych
proporcjach asortymentowych niż wymienione w § 1 pkt. 2 niniejszej umowy.
Dostawy odbywać się będą sukcesywnie wg potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do
wykonania każdorazowej dostawy w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Przewidywana ilość
dostaw około 8.
Miejsce dostawy: Centrum Operacyjne Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ul. Górecka 15, Poznań.
Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia publicznego.

§2
1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu na własny koszt przedmiotu dostawy na miejsce dostawy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz szkody powstałe z jego winy przy realizacji umowy.
§3
Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu niniejszej umowy są:
- z ramienia Zamawiającego: Grażyna Ratajczak, nr tel. 61 64-77-211
- z ramienia Wykonawcy : ……………………………………
Termin wykonania dostaw: 10.12.2019 r.
1.
2.

3.
4.
5.

§4
Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej rękojmi za wady przedmiotu niniejszej umowy. Rękojmia liczy się od
daty odbioru przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad (usterek) stwierdzonych w toku rękojmi, a także dostarczenia rzeczy wolnej
od wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Wady mają zostać usunięte przez Wykonawcę w terminie 7
dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego, przesłanego drogą faksową oraz dodatkowo pocztą tradycyjną. Okres
ten może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, o ile czynniki niezależne od woli Wykonawcy uniemożliwiają
usunięcie wad w pierwotnym terminie.
O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego, który w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usunięcia wad i usterek w obecności Wykonawcy. Wykonawca zostanie
powiadomiony przez Zamawiającego o terminie odbioru.
W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w określonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecenia
usunięcia wad i usterek, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.
Po upływie okresu rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszystkie wady, które zostały zgłoszone przez
Zamawiającego w okresie jej trwania.

§5
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić bezpieczeństwu
publicznemu. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
2. Zamawiający odstąpi od umowy w przypadku rażącego niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z
umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej.
§6
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1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości do kwoty
……………………………………….. zł łącznie z podatkiem VAT
słownie: ……………………………………………………………………………………………………………..,
2. Maksymalną wartość wynagrodzenia Wykonawcy określa przedstawiony przez niego formularz cenowy, który stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu niniejszej umowy przysługuje Wykonawcy po wykonanej dostawie.
4. Termin zapłaty do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT oraz stwierdzeniu prawidłowości i
terminowości dostawy przez pracownika Centrum Operacyjnego Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
5. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonanej dostawie na podstawie wystawionej faktury VAT przelewem na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze.
6. Wystawiane przez Wykonawcę faktury VAT muszą posiadać następujące oznaczenie Zamawiającego: „Miasto Poznań
Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, NIP 209-00-01-440”. Wystawioną fakturę należy następnie
przesłać na adres Zamawiającego.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, jeżeli opóźnienie nastąpiło
z wyłącznej winy Zamawiającego.

§7
1. Zgodnie z treścią art. 2 pkt. 9b ustawy Prawo zamówień publicznych umową o podwykonawstwo jest umowa
w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące
część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem
(podwykonawcą).
2. Zamawiający zastrzega, iż termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy usługi.
3. Zamawiający dopuszcza zlecenie części przedmiotu zamówienia następującym podwykonawcom (nazwa, adres):
…………………………………………., wskazanym przez Wykonawcę w ofercie w następującym zakresie:
…………………………….(zgodnie z zapisami oferty Wykonawcy).
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową, wobec Zamawiającego i osób trzecich, za szkody
spowodowane niewłaściwą pracą sprzętu bądź wynikające z działania lub zaniechania Podwykonawców, w takim samym
stopniu jak za działania własne.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie przez podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami.
1.
2.
3.
4.
5.

§8
Strony ustalają następujące kary umowne:
W razie nieterminowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty karu umownej,
za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,2 % wartości brutto faktury, dotyczącej dostawy zrealizowanej nie terminowo.
Za nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy Wykonawcy zapłaci Zamawiającemu karę w
wysokości 0,2 % wartości brutto umowy określonej w § 6 pkt 1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada, karę w
wysokości 20 % wartości brutto umowy, określonej w § 6 pkt 1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody, niezależnie od kar
umownych.
Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

§9
1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej określonych okoliczności:
a) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których wykonawca
był zobowiązany – przedłużenie terminów realizacji poszczególnych dostaw o czas konieczny na usunięcie awarii i
podjęcia realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w SIWZ,
b) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują opóźnienie rozpoczęcia, przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamówienia – przedłużenie terminów realizacji poszczególnych dostaw o czas
konieczny na podjęcia realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w SIWZ,
c) podjęcia przez wykonawcę decyzji o powierzeniu podwykonawcom realizacji części zamówienia,
która miała być realizowana siłami własnymi wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa
na rzecz wykonania części zamówienia siłami własnymi wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji z
podwykonawcy – zmiana zakresu podwykonawstwa,
d) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do
przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które
uniemożliwi wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części - przedłużenie terminów realizacji
poszczególnych dostaw o czas konieczny na podjęcia realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w
SIWZ,
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e) wydłużenia czasu obowiązywania umowy o czas niezbędny dla realizacji pełnego zakresu rzeczowego, jeżeli z
przyczyn niezależnych od stron wykonanie umowy w terminie umownym okazało się niemożliwe – przedłużenie
terminu realizacji poszczególnych dostaw o liczbę dni, w których niemożliwa była realizacja pełnego zakresu umowy,
f) zmiany przepisów prawa w poniżej wskazanym zakresie:
1) zmiany wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych umową, która wejdzie w życie po
zawarciu umowy – zmiana wynagrodzenia wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w życie
ustawowej zmiany wysokości stawek ww. podatku,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- zmiana wynagrodzenia jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez wykonawcę,
na zasadach wskazanych poniżej.
Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa
w pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową,
po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu
Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 2 lub 3, będzie obejmować
wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów
wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość
minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą
wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do
wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części
wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi,
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie
kosztu wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota
odpowiadająca zmianie kosztu wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników
świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
W celu zawarcia aneksu, w zakresie, o którym mowa w ppkt. f), każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z
wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w
szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę
wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.
W przypadku zmian, o których mowa w pkt. 2 lub pkt. 3, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty, z
których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy,
w szczególności:
- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz
z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy
oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2, lub
- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz
z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w
części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku
zmiany, o której mowa w pkt 3.
2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę umowy,
a określonych w pkt 1.
3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane będą za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
nieważności.
§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego z zakresu
ochrony środowiska. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Systemu Zarządzania Zamawiającego oraz
Wykazem
Znaczących
Aspektów
Środowiskowych
dostępnych
pod
adresem
internetowym:
http://zdm.poznan.pl/pl/wykaz-znaczacych-aspektow-srodowiskowych i zobowiązuje się do uwzględnienia tych
zapisów przy realizacji przedmiotu umowy.
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o którym mowa w pkt 1 przy realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.
3. Naruszenie wymogu określonego w pkt 1 skutkować będzie:
 obowiązkiem przywrócenia stanu środowiska do stanu zgodnego z wymogami na koszt Wykonawcy,
 uprawnieniem do rozwiązania umowy przez Zamawiającego bez wypowiedzenia.
§ 11
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu
postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku nie
dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego sąd
powszechny.
§ 12
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
Załączniki:
1. formularz cenowy
2. formularz ofertowy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

………………………….......…….

……………………..………………
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