Załącznik nr 3
do zaproszenia do złożenia oferty

[WZÓR UMOWY]
Umowa nr ITK.272. ____ .2021
W dniu …....……………… 2021 r. pomiędzy:
Miastem Pabianice z siedzibą: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice,
NIP: 731 196 27 56, REGON: 472057715, które reprezentuje Grzegorz Mackiewicz – Prezydenta
Miasta Pabianic, zwane w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
w przypadku osoby prawnej:
(nazwa spółki) z siedzibą: (kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer posesji), NIP ..…, REGON
…..., wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w ….…., … Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ………., kapitał zakładowy: …... zł, wpłacony w
całości, którą reprezentuje/ą (imię, nazwisko i stanowisko osoby zgodnie z reprezentacją
wynikającą z KRS) zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
i łącznie zwanych „Stronami”
w przypadku osoby fizycznej:
(imię i nazwisko przedsiębiorcy) prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod firmą
(nazwa firmy identyczna z wpisem do CEIDG), z siedzibą: (kod pocztowy, miejscowość, ulica i
numer posesji) NIP …., REGON …., zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
i łącznie zwanych „Stronami”
została zawarta umowa następującej treści:

1.
2.
3.

4.

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się na podstawie niniejszej umowy do druku
i dostarczenia rolek papieru do nadruku w biletomatach zgodnie ze złożoną ofertą.
Zakres rzeczowy dostaw stanowiących przedmiot zamówienia został określony w załączniku do
niniejszej umowy.
Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadomienia się na piśmie
o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonania
przedmiotu umowy.
Przedmiot umowy świadczony jest na rzecz Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

§2
1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach jednorazowej dostawy.
2. Wykonawca przedłuży projekty rolek w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy. Przed uruchomieniem produkcji rolek wymagana jest akceptacja Zamawiającego
projektów rolek. Projekty oraz matryce zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty akceptacji
projektu rolek przez Zamawiającego, własnym kosztem i staraniem do magazynu Miejskiego
Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o., ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice, gdzie na tę
okoliczność zostanie spisany protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli Miasta Pabianice
i MZK Sp. z o.o. Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. prowadzi dystrybucję biletów lokalnej
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komunikacji autobusowej w Pabianicach na zlecenie Zamawiającego, na podstawie załącznika
nr 11 do Umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego,
zawartej 30 grudnia 2013 r. oraz będzie użytkownikiem biletomatów.
4. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze, zamawiający może odmówić podpisania
protokołu odbioru i wyznaczyć wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad bez ponoszenia
z tego tytułu dodatkowych kosztów.
5. Wydrukowane rolki papieru do biletomatów muszą być opatrzone paskiem holograficznym lub
hologramem.
6. Niedopuszczalne jest klejenie taśmą klejącą papieru w rolce biletowej.
§3
Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na 30 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia,
z zastrzeżeniem terminów pośrednich, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.

§4
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację przedmiotu umowy, w tym
w szczególności za druk i dostarczenie rolek papieru do biletomatów w sposób niepowodujący
ich uszkodzenia podczas transportu.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do kontroli użytych materiałów oraz procesu produkcji na
każdym etapie realizacji umowy, w tym kontroli postanowień, o których mowa w § 5.
§5
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) nieodpłatnego przechowywania matryc i ich zabezpieczenia przed dostępem osób
nieupoważnionych przez okres objęty umową;
b) zachowania tajemnicy w zakresie projektów oraz sposobu wytwarzania rolek papieru
i hologramów lub pasków holograficznych,
c) pełnego zabezpieczenia cyklu produkcji w sposób uniemożliwiający drukowanie rolek oraz
wytwarzania hologramów lub pasków holograficznych przez osoby nieupoważnione lub
w ilościach innych niż określone przez Zamawiającego (kontrola wewnętrzna produkcji)
i nadzorowania niszczenia odpadów produkcyjnych,
d) zapewnienia pełnej ochrony rolek podczas ich dostawy do magazynu Zamawiającego.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi lub podwykonawców następujący
zakres rzeczowy prac:
a) siłami własnymi
………………………………….
b) siłami podwykonawców:
………………………………….
2. Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na którego
zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji
oraz za jakość i terminowość prac wykonanych przy pomocy podwykonawców.
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4. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek odstąpić od wykonywania
prac przez podwykonawców, jeżeli Zamawiający uzna, że dany podwykonawca nie wykonuje
w sposób należyty swoich zobowiązań, a w szczególności nie przestrzega przepisów prawa.
W przypadku odmowy przez Wykonawcę wykonania tego zlecenia, Zamawiający jest
uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie wskazanym w § 11 ust. 3.
5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada
solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

§7
Strony ustalają, maksymalne wynagrodzenie dla Wykonawcy w kwocie brutto: …….………….
zł, słownie: ……………., w tym należny podatek VAT w kwocie ………zł. Ceny jednostkowe
rolek do biletomatów BM-102 i BS-206 zostały ujęte w załączniku do niniejszej umowy.
Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie wypłacona po dokonanej dostawie na
podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT oraz protokołu odbioru
podpisanego przez strony.
Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury przez Zamawiającego na konto Wykonawcy. Za dzień zapłaty uważa się datę
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca wystawi fakturę na:
a) nabywcę: Miasto Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-196-27-56,
REGON 472057715,
b) odbiorcę: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice.
Środki na zapłatę za realizację umowy Zamawiający zabezpieczył w budżecie Miasta Pabianic
na rok 2021 – Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji w dz. 600 rozdz. 60004,
§4300, zadanie 5150041.
Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania na fakturze numeru rachunku bankowego
zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 z późn.zm.). Zamawiający
będzie realizował płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności wyłącznie na
rachunki bankowe zawarte w rejestrze o którym mowa w zdaniu poprzednim.
Działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) Zamawiający wyłącza
stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej
ustawy. Zamawiający oświadcza, że w przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej do niniejszej umowy, faktura taka będzie uznana za nieskutecznie doręczoną,
tym samym nie biegną terminy związane z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie
zleconych zamówieniem świadczeń wobec Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca
będzie zobowiązany do doręczenia faktury w tradycyjny sposób, tj. osobiście do Biura Obsługi
Interesantów Zamawiającego albo też za pośrednictwem operatora pocztowego lub
przedsiębiorstwa zajmującego się doręczaniem przesyłek (kurierem).
Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części,
jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również
roszczenia o zapłatę Wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego
na piśmie. W przypadku wyrażenia zgody na cesję, Wykonawca wraz z każdą fakturą VAT,
złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony do
żądania potwierdzenia obowiązywania umowy cesji na dzień dokonywania płatności.
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1.

2.

1.

2.

3.

4.

§8
Przedstawicielem Zamawiającego, upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą oraz
odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia jest:
Marcin Chmielewski, naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji, e-mail:
mchmiel@um.pabianice.pl, tel. 42 22 54 627,
Przedstawicielem Wykonawcy, upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym jest
………………………………….
§9
Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
b) za każdy dzień naruszenia terminów, o którym mowa w § 2 ust. 2 i 3, w § 3 oraz w § 10 ust.
2, w wysokości 0,30 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy,
c) za każde stwierdzone naruszenie, o którym mowa w § 2 ust. 6 umowy, w wysokości 0,40%
wynagrodzenia, o którym określonego w § 7 ust. 1 umowy,
d) w wysokości 10 000 zł w przypadku naruszenia obowiązków określonych w § 5 za każde
naruszenie oddzielnie.
Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7
ust. 1 niniejszej umowy z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 1 lit. a) niniejszej
umowy.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i przenoszącego wysokość
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, a także potrącenia kar
umownych z wynagrodzenia.
Termin płatności kar umownych, o których mowa w ust. 1 wynosi 7 dni od daty doręczenia
Wykonawcy noty księgowej.

§ 10
1. W razie stwierdzenia wad lub braków w dostarczonych rolkach papieru, Zamawiający
powiadomi pisemnie Wykonawcę o wykryciu wad lub braków.
2. Wykonawca zobowiązuje się do poprawienia, wytworzenia i dostarczenia na swój koszt do
magazynu Wykonawcy brakujące oraz wolne od wad rolki papieru, w ilościach
odpowiadających wadom lub brakom, w terminie 7 dni od daty doręczenia powiadomienia
o ujawnieniu wad i braków.
3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powstałych z przyczyn leżących po jego stronie,
bez względu na koszty, jakie będzie musiał ponieść. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie
dokument gwarancji.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie gwarancyjnym,
jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
§ 11
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
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b) w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową, z wymaganiami
Zamawiającego określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i obowiązującymi przepisami po uprzednim bezskutecznych wezwaniu Wykonawcy
do usunięcia naruszeń i upływie terminu wskazanego w wezwaniu,
c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia
lub nie kontynuuje jego pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie przez
okres 14 dni,
d) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub zostało zlikwidowane
przedsiębiorstwo Wykonawcy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający
odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru dostawy lub odmawia podpisania protokołu
odbioru,
3. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt b) - d) i ust. 2 niniejszego paragrafu
oraz w przypadku określonym w § 6 ust. 4 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 12
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w następujących przypadkach:
a) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom;
b) zaistnieje konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań niż wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy – w takim przypadku wykonawca może wnieść
o realizację zamówienia przy pomocy innych rozwiązań technicznych/ technologicznych
o równoważnych lub lepszych parametrach.
2. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
§ 13
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Do rozstrzygnięć sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy właściwe będą
sądy właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
1. Integralną częścią umowy jest załącznik – zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.
2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik do umowy
z dnia …………………… 2021 r.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest druk i dostarczenie rolek papieru do nadruku w biletomatach.

Ilość
rolek

Rodzaj rolki
Biletomaty mobilne BM-102

80 szt.

Średnica zewnętrzna rolki: 150 mm,
Średnica wewnętrzna rolki: 1” (25,4 mm),
Szerokość taśmy papierowej: 80 mm,
Warstwa termiczna od zewnątrz,
Gramatura papieru: 100 g/m2,
Zabezpieczenie rolki nadrukiem (gilosz, po
stronie wydruku) oraz paskiem
holograficznym lub hologramem o szer. 5
mm,
Długość papieru: min. 150 m.
Zakaz klejenia papieru w ramach rolki taśmą
klejącą.











Biletomaty stacjonarne BS-206:










30 szt.

Średnica zewnętrzna rolki: 300 mm
(Zalecane 295 mm),
Średnica wewnętrzna rolki: 3” (76,2 mm),
Szerokość taśmy papierowej: 3” (76,2 mm),
Warstwa termiczna od wewnątrz,
Gramatura papieru: 100 g/m2,
Zabezpieczenie rolki nadrukiem: gilosz, po
stronie zewnętrznej; pasek holograficzny
lub hologram o szer. 5 mm po stronie
wewnętrznej,
Długość papieru: min. 570 m.
Zakaz klejenia papieru w ramach rolki
taśmą klejącą.
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Cena jedn.
netto [zł]

Wartość
netto [zł]

Wartość
brutto
[zł]

