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l) tablice rejesrraclj ne zuyczajne:
- samochodowe (edno_ i dwurzgdowe) _
max w iloSci 40.000 kpl.
- zmniejszone _ max w ilo5ci

"
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- motocyklowe _ max w iloSci
i.700 szt.
- motorowerowe - max w ilojci 2g0
- indywidualne - max w ifoSci f OO f<pl.sA.
- zabytkowe-max wiloSci l40szt
- wt6mikitahric reiestracvinych
zwyczajnych _ max w o(ci g00
szt.
2 ) rablice rejesrracyjne,y..rrro*.,
- samochodowe (jedno_ i dwurzgdowe) _max
w ilojci 200 kpl.
- zmniejszone _ max w ilo(ci 5 kpl.
- motocyklowe - max w iloScl 5 szt.
- motorowerowe _ max w iloSci 2 sA.

3)

-

tablice rejestrac.,,jne prof.esjonalne:
samochodowe (jedno- i dwurzgdowe) _max
w iloSci 10 kpl.
motocyklowe - max w ilodci 6 szt.
motorowerowe _ max w iloSci 6 sa.
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Wykonawca oSwiadcza, 2e nie posiada wobec N.iiasta
Bialystok ani jednostek
organizacyjnych Miasta oraz jego komunalnych
os6b prawnych uymagah.rych i

nieuregulowanych zobowi4zari pieniqZnych.
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2.

3.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonynania umow] istnienia zalegloSci
podmiot6w wskazanych w ust. l. Zamawiajqcy wstrzyma platnoSi nieriregulowan
tego czasu czgrici wynagrodzenia. o kt6rym mowa w $ 5, do czasu pelnej splaty

bec

do
fZCZ

WykonawcA jego zobowiEzari.
Wykonawca zamierza zlecii podwykonawcom
za dzialanie kt6rych bierze pein4 odpowiedzialno56. nastgpuj4cy zakres prac:

I

Wykonawca ponosi calkowit4 odpowiedzialnoSd za wszelkie dziatania ewentualn
podwykonawc6w . co oznacza,Ze Wykonawca nie moze powola6 sig na jakiekolwiek
okolicznoici wynikaj4ce z faktu podzielenia czgsci prac, dla usprawiedliwienia sig z
nieu ykonania postanor.r ieri ninieiszej umor.r y.

1.

Wykonawca jest odpo'*'iedzialny z tfulu rgkojmi za wady przedmiotu umowy w o kresie
1 roku od daty odbioru przedmiotu umowy.
Dala zakorlczenia czynnoSci odbioru przedmiotu umowy jest dat4 rozpoczgcia o SU
rgkojmi dla prac objgtych umowq.
W okresie rgkojmi Wykonawca jest obowiqzany do nieodplatnego usuwania
ujawnionych po odbiorze przedmiotu umowy, kt6re wyniknq z nieprawidlo go
wykonania przedmiotu umowy albo jego czESci tub z jakiegokolwiek dzialania ub

2.
3.

4
5

6.

h

s7

zaniedbania Wykonaucy.
Zamawiaj4cy mo2e dochodzii roszczeh z tytulu rqkojmi tak2e po terminie okeSlon
u,ust. 1, je2eli reklamowal wadg przedmiotu umowy przed uplywem tego terminu.
O zauwaZonych wadach w przedmiocie umowy Zaman iaj4cy zawiadomi Wykona
niezwlocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca zobowi4zany jest do usunigcia
w terminie wskazanym przez Zamawiai4cego.
W przypadku bezskutecznego uplywu terminu n1'znaczonego Wykonawcy p
Zamawiaj4cego do usunigcia r.lad Zamaraiaj4cy ma prawo do zlecenia zastqpczego
usunigcia osobie trzeciej. a koszt usunigcia wad w caloSci pokryje Wykonawca.

s8
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kary umowne:
'l) w wysokoSci l0% warto6ci brutto okreslonej w $ 5 ust. 2. gdy Zamawiaj4cy odst4pi od
umowy z powodu okolicznoSci. za kt6re odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca
odst4pi od umowy z wlasnej winy lub woli;
2) rzypadku nievvykonania lub nienale2ytego u'ykonania przez WykonawcE poszczeg6lnyc
dostaw. w wysokoSci 0.5% og6lnej wartoSci umowy brutto okreSlonej w $ 5 ust.2 umowy;
3) w przypadku niedotrzymania termin6w realizacj i poszczeg6lnych dostaw w wysokoSci 0.2%
*ynagiodrenia umownego brutto okre5lonego w { 5 ust. 2 umowy, zakaZdy dziei

*p

op6znienia:
w przypadku op62nienia w usunigciu wad lub brak6w stw-ierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rgkojmi w wysokosci 0,270 wartosci dostawy zakaZdy dzieri op62nienia liczony od
dnia wyznaczonego na usuniEcie wad.
2. W sytuacji. gdy kary umo\^'ne przewidzian e w ust. I nie pokrywaj4 szkody ponieSionej p
Zamawiaj4cego. Zamawiaj4cemu przyslug uje prawo Zqdania odszkodowania na zasadach

4)'

J

o96lnych.
przez
N"aticione przez ZamawiajEcego kary bgdq potr4cane z faktur wystawianych
not4
wezwany
Wykonawig. a w przypadku braku takich faktur. Wykonawca zostanie
obciqzeniow4 do wplacenia naliczonej kary umownej na wskazane przez zamawiaj4cego
konto bankowe.

Z
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Zamawiaj4cy mo2e odst4pii od umowy. jeZeli:
l) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezeh Zama*'iaj4cego nie wyk uJe
prac zgodnie z warunkami umo*'nymi lub zaniedbuje zobowi4zania umowne.
2) suma kar umownych naliczonl'ch przez ZamawiajEcego z powod6w okre5lonych w-s
8 ust. I przekroczyla kwotg l07o wynagrodzenia okre5lonego w $ 5 ust. 2 umowy
2
O5wiadczenie o odstqpieniu od umowy powinno by6 zloZone w iormie pisemnej jpod
rygorem niewa2noSci i zawierad uzasadnienie pod rygorem niewatnoSci takiego
o6wiadczenia.
.,)
W razie wyst4pienia istotnej zmiany okolicznoSci powoduj4cej.2e wykonanie umowl nie
lezy w interesie publicznym. czego nie moZna bylo przewidziei w chwili zawarcia umlwy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozit istotnemu interesowi $ezpieczeir$t*a
pafistwa tub bezpieizeristwu publiiznemu. zamawiajqcy mo2e odstqpi6 od umowy w termfnie
]0 dni oa dnia pbwzigcia w.iaiomoSci o tych okoticino5ciach.
1

i

l.

sl0

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq dta swej waZnoSci lbrmy pisemnej
rygorem niewa2noSci i bEdq dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Pra
zam6wieri publ icznl ch.

2. Zamawiaj4cy dopuszcza odpow'iedniq zmianE wysoko6ci wynagrodzenia nalezn

1)

o

Wykonaucy
w przypadku zmiany:

stawki podatku VAT. wprowadzonej powszechnie obowi4zujqcymi przepisami

pra a-

z lym. ze cena netto nie mo2e ulec podwyzszeniu.
2) wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za pracA albo wysokoSci minimalnei starnfki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustau'y o minim alnlm uynagrodzeniu za pracg. I
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym I ub ubezpieczeniu zdrowotnemu hfb
wysokoSci stawki skladki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne
zam6wienfa
- jeZeli zmiany te bgd4 mialy wplyw na koszty wlkonan ia przezni2wykonawca
l2 miesigcy. kazda 4epublicznego. u'ynikaj4cego z zawartel umo\ly na okres dluzszy
itron r*o*y. w terminie o<1 dnia opublikowania przepis6w- dokonujqcych tych zmian do 3Lp
dnia od dnii ich wejscia w 2ycie. moZe zwr6cii sig do drugiej strony o przeprowadzenle
negocjacji w sprawi; odpowiidniej uniany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawiF
usiut.n negoc.iacyjnych mo2e nastqpii po weiSciu w 2ycie przepis6'*' bqd4cych przyczynfi

waloryzacji.

i

kapitalowych' o kt6rycfr
4) zasad gromadzenia i wysokoSci $plat do pracowniczych plan6w
planach-kapitalowych'. i
mowa w' ustawie z dnia 4 paLdzie-iku 2018-t' o pracowniczych
przez
wykonawc.g *Ttyr':"lt
te bqd4 mialy wplyw . na koszty w'ykonania
- j.z.ii ,rniuny'*l'nituje"tgo
' kazda zo
; i*i,rtfjj umowy na okres dluzszv niZ 12 miesigoy
Jriii"r""g"'
przepisi":J"t"ria"y"r', tych imian do 3d
stron umowy. w termrnre od dnia opublikowania
sig do drugiej strony o przeprowadzeni{
dnia od dnia ich weiscia w Zycie' moze zwr6cii
umowv na podstawid
negociacji w sprawie ,ap,il"i'i'i iiaw wynytod.zenia'2m\ana
w zycie przepis6w bqd4cych przyczynll
ustalen negocja.y.1ny.t, .oz"-n"iqpit ptl *tticiu-

waloryzacji.
zmiany
-^:-^;d,,^,-t.nu,ie^niei
pr.zez pojgcie
2 pkt 2. .---^' "odpowiedniej
'
3. w razie zmiany. o kt6rej mowa w ust.
zam6wieniq
''ott'rnile
*"o'tu kot't'o* wykonawcy
wynagrodzenia" nur.'y
pracor'rnik6w
'ulng
pod*lzszenia. r'rynagrodzen poszczeg6lnlch
-pollJtrrl:
publicznego r'rynikajqcyctr z
wejScia w zycie zmiany'
:

J" *vr.""-i-a... momencie
biorqcych udzial u ,"uriru.1i
minimalnego albo minimalnej stawki
czgsci zamor.lienia. do lli sokoSci rlynagrodzenia
i't' iti oapo"itdniej czEsci' u przvpadku
godzinor.rej ouo*iq"jqt"i

vp'J)I'-'iit"tOt*

os6b zatrudnionych w wymiarze nizszym niz pelen etat.

4.

ust. 2 pkt 3, prze z pojgcie "odpowiedniej zr[ rany
wynagrodzenia" naleZy rozumie6 sumg wzrostu k oszto* lrrykonawcy zamou{ enia

W razie zmiany

wskazanej

w

publicznego oraz drugiej strony umowy o pracE lub innej umowy cywilnoprau'nej l4c
r.rykonawcg zam6wienia publicznego osob4 fizyczn4 nieprowadz4c4 dzialal
gospodarczej. wynikajqcych z koniecznoSci odprowadzenia dodatkowy ch sklade
\4y
wynagrodzeri os6b zatrudnionych na umowq o pracg lub na podstawie innej
cywilnopraw-nej zawartei przez wykonawcg z osobq l\zyczn4 nieprowadzqc4 dzialal SC]
SCI
gospodarczej. a bior4cl'ch udzial w realizacii pozostalej do u'ykonania. u'momencie
w 2ycie zmiany, czgsci zam6wienia przy zaloZeniu braku zmiany wlnagrodzenia netto ch
os6b

5. Warunkiem dokonania zmiany, o kt6rej mowa w ust. 2.jest zlozenie uzasadnipnego wnio sku
przez strong lnrcJ uJ4cq zmiang wraz z opisem okolicznoSci stanowi4cych podsta \9 do
dokonania takiej zmiany

sll

I

l

Przedstawicielem Zamawiaj4cego przy realizacji umowy s4 pracownicy Det'artamentu
Obslugi Mieszkafic6w Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku :
Gruzyna Kozaczuk . tel. 85 869 6898.
Ewa Poplawska. tel. 85 869 6897.
Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacli umowy jest
tel. nr
Zmiana os6b oraz danych kontaktowych wskazanych w ust. 1 i 2 wyma ga niezuloczne o
poinlormowania drugiej strony umowy. bez koniecznoSci zawarcia aneksu.
Wykonawca oriwiadcza. 2e bgdzie realizowai zam6wienie za pomoc4 i nnych podmio
(w tym podwykonawc6w). na kt6rych zasoby po*'olywal sig w ofercie: nazwa podmio
w formte:..................
u'zakresie:
trzeciego:
I.
podmiotu' o kt6rym -o*u
innego
zmiany
Wykonawca moze dokonywa6
podmi{t
pomiot
Nowy
jedynie za uprzedni4 zgodq Zamawiajqcego, akceptuj4cego nowy
musi spelnia6 warunki okreslone w SIWZ w zakresie jakim Wykonawca pol egal lna zasobaci
innych podmiot6w na zasadach okreSlonych w art.22 a ustawy'
urt. I
Zaalceptowana przez Zamawialqcego zmiana podmiotu' o kt6rym ao*u

1)
2)

2

J
4

)

6

* ,*.

*

wymaga sporz4dzenia aneksu do niniejszej umowy'

,\

$12

2

J

c1'w il
W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umowq stosuje sig przepisy Kodeksu
".*{
i ustawy Prawo zam6wiei publicznych'
zobowiTujq si$
Wszelkie spory poustale na tle wykonania przedmiotu umowy strony
wlaScir'ly rzeczowo sqd
rozwiqzywa6 polubownie. Sprawy sporne bEdq ,orr,r.yguna przez
powszechny w BialYmstoku.
i2 niekt6re dane zawarte. w
StronY odwiadczajE- 2e zoslaly poinfbrmowane.
'"6"1-1T,lY:
informacjE publiczn4 zgodnie z-przeptsamr
sturro*ii
mJgq
umo\
)
iak r6wnie2 Przedmiot
poz'
intbrmacji publiczne-i (Dz' u' 22019 r'
z dnia 6 urzeSnia 2001 ;. ;e;,rp" do

irqla\^\
1429 j.t.)

$13

danych osobowy ch
Zachowanie tajemnicy i bezpieczefistwo
L strony umowy zobowi4zuj4 siq do:. . ^
w tajemnicy wszelkich inlbrmaclt otrz ymanlch

ii'' ,u.nt*uniu
''*v[.rv*-i.rn
,

zobor'r

iTari

wynikaj4clch

i

uzYskanYch

u

zui4zku

z realizacji niniejszei umorv'

f

rl
tl

tl
w szczeg6lnoSci informacji o stosowanych technicznych i organizac$nych
2)

bezpieczeristwa:

I

\

6ro{<ach
I

wykorzystywania informacjijedynie w celach okreSlonych ustaleniami dokonanymi flrzez
Strony niniejszej
I
3) podejmor.rania wszelkich krokon dzialan w celu zapewnienia. 2e 2adna z {sob
otrzymuj4cych informacje w mySl postanowieri pkt I nie ujawni tych informacji. anl ich
2r6dla. zarowno w catoSci jak i w czESci stronom trzecim bez uzyskania uprzedfiej.
wyra2onei na piSmie zgody stron) umowl'. od kt6rej pochodzq informacje:
c.ll
4) tego. i2 w razie w4tpliwoSci w przedmiocie kwalifikacji okreSlonych in
na potrzeby niniejszej umo*y, kwalifikowania tych informacji jako info
chronionl ch zapisami niniejszej umor.rl :
5) nie sporzEdzan ia kopii. ani jakiegokolwiek innego powielania. poza uzasadnion nll
q
w prawie przypadkami, inlormacji otrzymanych i uzyskanych w zwi4zku z reali
l't rnlcl szL'l unlo\\ \':
1.j
pfzez
otrzfnanych
inlormacji
wykorzystywanie
przekazywanie.
oraz
ujawnianie
6) tego, i2
Wykonawcg od Zamawiajqcego bgd4cych przedmiotem niniejszej umowy nast4pii m<ize
wobec podmiot6w uprawnionych na podstau'ie przepis6w obowi4zujqcego prawa i
zakresie okreSlonym umo\r'4:
7) przestrzegania zisad bezpieczeristu a. * trakcie czynnoSci wykonywanych u stropy
umowy. o kt6rych strona ta poinformowala;
8) stosowania wtasnych Srodk6u' technicznych i organizacyjnych. wobec pracownl
podwykonawc6w, dopuszczonych do realizacji niniejszej umo
wlasnych
w celu dochowania tajemnicy informacji.
2. Zobou'i4zanie. o kt6rym mow-a \t ust. poprzednim nie ma zastosowania do:
I ) informacji og6lnie dostqpnych i powszechrie znanych;
2) informacji. na kt6rych ujawnienie strona umow)'. od kt6rej pochodz4 informacj e
wyrazila wyraZn4 zgodg na piSmie. pod rygorem niewazno6ci;
3) intbrmacji uzyskanych przez stronq umowy od os6b trzecich, o ile takie ujawnienic pr.&
osobE trzeciq nie stanowi naruszenia powszechnie obowi4zuj4cych przepis6w prawa Iub
zobowi4zai.r zaci4gnigtl ch p rzez te osoby. Strony umowy zobowiqzane sq doi zachowani a
w taiemnicy inlbrmacji uzY skanych od os6b trzecich. kt6re zostaly mu udostqpnione z
okreSlonych w zdaniu
naruszeniem wymog6w
'
ile obow-iqzefl
podmiot6w uprawnionych'.4) udostgpniania infbrmacji nu
tych iniormacji na rzecz tych podmiot6w wynika z powszechni$

umowy:

i

i

poprzednim;

ir"r,

o

udostipniania
obowiizujqcych przepis6w prawa.
3. Strony umowy oSwiadi zaja,, 2e sq Sw-iadome faktu' iz dane osobowe objEte s4 ochronl
z dnia 27'
wynikaj4cq z kozporzqdzinia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
danycti
przetwarzaniem
z
t *i.tniaZbtO ,. * ,p.u*ie o.h.ony os6b fi'ycinych w zwiqzku
oraz uchylenia-dyrektyw!
osobowych i w sprawie ,*oioan.Lo przeply*, iakich danych
UE L20i6't1e' str' 1l
urz'
danvch) lDL'
s5t46twE logotn"
aaLl
sprost. Dz. Urz. UE.L 2u8.1;; -str' 2) zwanego
i rzetwarzania danych osobowych.
4. W ramach realizacji u,noiy ni"'nurtaii po*ie".rer.ti"stion
umowy oraz os6b bior4cych
p")a danymi
ani udostgpnienie danych
i

,orpo.,ii;;;l;;;'il;"

nooo'

i

"J"["*vtrt.
udzial PrzY realizacji umowY'
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