Załącznik Nr 3
do zapytania ofertowego Nr WPOR.272.6.2017

-PROJEKTUMOWA NR WPOR.273.

.2017

zawarta z dniu ………….. 2017 r. pomiędzy Powiatem Ząbkowickim z siedzibą ul. Sienkiewicza 11,
57-200 Ząbkowice Śląskie NIP 887-162-92-54, w imieniu którego działa Starostwo Powiatowe w
Ząbkowicach Śląskich ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie, zwanym w dalszej treści niniejszej
umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:
…………………………. – ………………………..
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu ………………………….
a
………………………… z siedzibą …………………………………. NIP ………………………..
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:
…………………………. – ………………………..
W rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania
ofertowego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro zostaje zawarta umowa o
następującej treści:

1.

2.

3.

1.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Wykonawca wykona i dostarczy tablice rejestracyjne aluminiowe samochodowe, do przyczep,
motocyklowe i motorowerowe (w tym wtórniki i tymczasowe), zgodnie z zapytaniem ofertowym w
ilościach do:
1) Tablice samochodowe zwyczajne jednorzędowe
8500 kpl.
2) Tablice samochodowe zwyczajne dwurzędowe
200 kpl.
3) Tablice do przyczep zwyczajne jednorzędowe
600 szt.
4) Tablice do przyczep zwyczajne dwurzędowe
300 szt.
5) Tablice motocyklowe zwyczajne
1000 szt.
6) Tablice motorowerowe zwyczajne
500 szt.
7) Tablice samochodowe indywidualne
30 szt.
8) Tablice motocyklowe indywidualne
10 szt.
9) Tablice samochodowe i przyczep zabytkowe
20 szt.
10) Tablice motocyklowe zabytkowe
20 szt.
11) Tablice samochodowe tymczasowe jednorzędowe 20 kpl.
12) Tablice samochodowe tymczasowe dwurzędowe
10 kpl.
13) Tablice do przyczep tymczasowe jednorzędowe
10 szt.
14) Tablice do przyczep tymczasowe dwurzędowe
10 szt.
15) Tablice motocyklowe tymczasowe
20 szt.
16) Tablice motorowerowe tymczasowe
10 szt.
Wykonawca bezpłatnie odbierze i dokona utylizacji/kasacji tablic rejestracyjnych zniszczonych i
wycofanych z użytku, przez złomowanie lub utylizację w sposób uniemożliwiający ich powtórne
użytkowanie.
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze z tytułu zamówienia tablic rejestracyjnych
w ilościach mniejszych niż określono w ust. 1 jako maksymalne.
§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01.03.2017r. - 28.02.2019 r.
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2. Dostarczanie przedmiotu umowy będzie następować sukcesywnie partiami w ciągu 5 dni, po
złożeniu pisemnego lub faksem zamówienia przez Zamawiającego.
3. Wtórniki tablic rejestracyjnych dostarczane będą w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia
złożenia pisemnego lub faksem zamówienia przez Zamawiającego.
4. W sytuacjach wyjątkowych, tzw. awaryjnych Wykonawca wykona i dostarczy tablice rejestracyjne w
terminie 48 godzin od złożenia pisemnego lub faksem zamówienia przez Zamawiającego.
§3
JAKOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się do wytworzenia (produkcji) i dostarczania tablic rejestracyjnych
według wzorów i wymagać zgodnych z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tj. Dz. U. z 2016
r. poz. 1038) oraz zgodnie z przepisami 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 2012 r. poz. 585), a nadto zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania nowego certyfikatu na zgodność tablic rejestracyjnych
lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi w przypadku wygaśnięcia
poprzedniego certyfikatu i dostarczenia go Zamawiającemu w ciągu 14 dni.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia tablic i zapłaty wynagrodzenia w przypadku,
gdy dostarczone wyroby nie będą odpowiadać standardom jakościowym, bądź zostaną wykonane
niezgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 1.
4. W razie stwierdzenia wad tablic po dokonaniu ich odbioru, Zamawiający wskaże wady pisemnie, a
Wykonawca wymieni tablice na wolne od wad w terminie 3 dni od zgłoszenia tego faktu.
§4
WYDANIE PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca dostarczy i wyda przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do Wydziału
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl. przy ul. Prusa 5.
2. Zamawiający potwierdzi protokołem odbioru przyjęcie zamówionych tablic rejestracyjnych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru od Zamawiającego tablic rejestracyjnych wycofanych z
użytku do złomowania lub utylizacji na własny koszt i ryzyko, najpóźniej w terminie 7 dni od daty
powiadomienia go przez Zamawiającego.
4. Dostawy partii tablic będą dokonywane w trwałych opakowaniach zawierających po 25 kpl. bądź
50 szt. tablic, opisanych w czytelny sposób z podaniem: nazwy producenta, specyfikacji zawartości
opakowania w szczególności ilości tablic i zakresu numerów rejestracyjnych, chyba że z treści
złożonego zamówienia wynikać będzie inny sposób dostawy.
5. Dostawy partii tablic będą realizowane w dni robocze w godzinach pracy Wydziału Komunikacji.
W przypadku, gdy upływ terminu dostawy partii tablic nastąpi w dniu wolnym od pracy, termin
dostawy upływa w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
§5
OSOBY WYZNACZONE DO WYKONANIA UMOWY
Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy są:
- ze strony Zamawiającego ...................................................................................
- ze strony Wykonawcy ........................................................................................
§6
CENA UMOWNA
1. Za wykonanie dostawy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną na podstawie cen
jednostkowych określonych w formularzu cenowym do oferty i liczby faktycznie dostarczonych
tablic.
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2. Wartość zamówienia od ilości ustalonych jako maksymalne w § 1 ust. 1, wynosi netto ………… zł,
podatek VAT ……….… zł, brutto ............................. zł (słownie zł: ………………………………)
3. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zamówienie przedmiotu zamówienia w ilościach
ustalonych w § 1 ust. 1 jako maksymalne.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian ilościowych w poszczególnych rodzajach
tablic w cenach ujętych w ofercie, bez potrzeby aneksowania umowy w granicach wynagrodzenia
umownego ustalonego w ust. 2.
§ 7
ZAPŁATA CENY
1. Wykonawca będzie wystawiał faktury na każdą wykonaną partię przedmiotu umowy. Podstawą do
wystawienia faktury jest potwierdzone przez Zamawiającego protokołem odbioru właściwe
wykonanie danej partii przedmiotu umowy.
2. Zapłata należności będzie dokonywana przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 14 dni
od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT.
3. Faktury będą wystawiane na Powiat Ząbkowicki w Ząbkowicach Śląskich ul. H. Sienkiewicza 11,
57-200 Ząbkowicach Śląskich.
4. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie
przelewu wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Należność płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.
§8
GWARANCJA
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczanego towaru i zapewnia,
że będzie on wolny od wad oraz będzie spełniać wszelkie wymagania określone przez
Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, a także przez obowiązujące przepisy prawne.
2. Wykonawca na dostarczone tablice rejestracyjne udziela gwarancji jakości na okres 36 miesięcy,
liczony od daty podpisania protokołu odbiorczego sporządzonego po otrzymaniu każdej partii
dostawy.
3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy, Wykonawca
zobowiązuje się do wymiany na przedmiot pozbawiony wad.
4. Termin wymiany na przedmiot pozbawiony wady strony ustalają na 7 dni, licząc od daty
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Wymiana tablic rejestracyjnych w
okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy.
5. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy.
§ 9
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on karę
umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ceny oferty za cały przedmiot zamówienia;
2) za nieterminowe wykonanie dostawy partii tablic objętych jednym zamówieniem w wysokości
5% wynagrodzenia należnego za daną partię za każdy dzień zwłoki;
3) za opóźnienie w realizacji dostaw awaryjnych w wysokości 5% wartości tablic objętych tym
zamówieniem, za każdą godzinę zwłoki;
4) 20 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub dostawy, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4 oraz
§ 3 ust. 3.
2. W razie nieterminowej zapłaty faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
określonych w Kodeksie cywilnym.
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§ 10
ZMIANY W UMOWIE
1. Zakazuje się dokonywania zmian postanowień umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień do
umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść
oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferenta, chyba, że konieczność wprowadzenia takich
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w zakresie zmiany:
1) Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;
2) Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy bez zmiany samego
Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy)
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają sporządzenia aneksu pod rygorem nieważności.
§ 11
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1. Zamawiającemu:
1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy z chwilą powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach;
2) Jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy lub przerwał jej wykonanie i nie
wznowił mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 14 dni;
3) Z powodu ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania
nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, jak również utraty lub unieważnienia zezwolenia lub atestu
na produkcję tablic rejestracyjnych i nie dostarczenie aktualnych zezwoleń.
2. Wykonawcy:
1) Jeżeli Zamawiający nie reguluje na bieżąco zapłaty za faktury i mimo wezwania Wykonawcy
zwleka z zapłatą dłużej niż 1 miesiąc;
2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru tablic lub podpisania protokołu
odbioru tablic.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia.
§ 12
INTERPRETACJA UMOWY
1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą
posiłkować się postanowieniami zapytania ofertowego i oferty.
2. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz
odpowiednie przepisy prawa.
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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