Powiat Gołdapski
Załącznik nr 4
Znak sprawy: KT.272.2.2021.MW
UMOWA _____________
na wykonanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego
w Gołdapi oraz odbiór i złomowanie zużytych tablic rejestracyjnych
zawarta w dniu _______________________ pomiędzy:
Powiatem Gołdapskim z siedzibą w Gołdapi, przy ul. Krótkiej 1 reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu w Gołdapi w osobach:
1. Marzanna Marianna Wardziejewska – Starosta Gołdapski,
2. Andrzej Ciołek – Wicestarosta Gołdapski
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Bożeny Radzewicz
zwanym w treści umowy Zamawiającym
a
________________________________________________________________________
reprezentowanym przez ____________________________________________________
NIP ______________________REGON _________________________
zwanym w treści umowy Wykonawcą

1.
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3.
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§1
Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku
przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w drodze
zapytania ofertowego.
Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z założeniami wykonania przedmiotu umowy
i nie zgłasza do nich uwag oraz zobowiązuje się do wykonania umowy zgodnie z tymi
założeniami.
Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji
dostaw podobnego rodzaju, wielkości i wartości do projektu stanowiącego przedmiot
umowy. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy z dołożeniem najwyższej
staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności Wykonawcy, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami, treścią umowy oraz uzgodnieniami dokonanymi
w trakcie realizacji umowy.
Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie informować o przeszkodach w należytym
wykonywaniu umowy, w tym również o okolicznościach leżących po stronie
Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na wywiązanie się Wykonawcy
z postanowień umowy.
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§2
1. Przedmiotem umowy jest:
1) Wykonanie i dostawa nowych tablic rejestracyjnych zwyczajnych, indywidualnych,
zabytkowych, tymczasowych, do pojazdów elektrycznych i zasilanych wodorem
oraz wtórników do oznaczania pojazdów na potrzeby Starostwa Powiatowego
w Gołdapi w partiach wynikających ze zgłaszanego zapotrzebowania, których jakość
będzie zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic
rejestracyjnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1002), Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02 maj 2012 r. w sprawie dystrybucji tablic
rejestracyjnych i znaków legalizacji (Dz.U. z 2020 r. poz.1609) oraz ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 450).
W przypadku zmiany w/w przepisów tablice powinny być wykonane zgodnie
z przepisami obowiązującymi na dzień składania zamówień przez Zamawiającego,
2) odbiór na swój koszt, z siedziby Zamawiającego tablic rejestracyjnych złomowanych
oraz ich zniszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób
uniemożliwiający ich powtórne użycie.
3) wykonanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych, indywidualnych, zabytkowych,
tymczasowych do pojazdów elektrycznych i zasilanych wodorem oraz wtórników do
oznaczania pojazdów, w następującym asortymencie i cenie:
Lp.

1.

2.

3.

Rodzaj tablic

j.m.

Tablice samochodowe
jednorzędowe
i dwurzędowe
(zwyczajne, indywidualne,
zabytkowe, tymczasowe, do
pojazdów elektrycznych i
zasilanych wodorem, w tym
wtórniki)
Tablice
motocyklowe/ciągnikowe
(zwyczajne indywidualne,
zabytkowe, tymczasowe, do
pojazdów elektrycznych i
zasilanych wodorem, w tym
wtórniki)
Tablice motorowerowe
(zwyczajne, tymczasowe, do
pojazdów elektrycznych i
zasilanych wodorem, w tym
wtórniki)

Cena
Cena
Szacunkowa
jednostkowa jednostkowa
ilość
netto
brutto

szt.

3500

szt.

200

szt.

100
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§3
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania partiami nowych tablic rejestracyjnych
na podstawie zamówienia złożonego faksem lub drogą elektroniczną w terminie
7 od otrzymania zamówienia, w ilościach zgłaszanych przez Wydział Komunikacji
i Transportu Starostwa Powiatowego w Gołdapi.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia partii wtórników tablic rejestracyjnych
wszystkich rodzajów w terminie 4 od chwili otrzymania zamówienia.
W przypadku realizacji poszczególnych partii zamówień, Wykonawca przed
wyprodukowaniem sprawdzi, czy dana partia tablic ze znakami uwidocznionymi
w zamówieniu nie została już w przeszłości wyprodukowana.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę tablic i odpowiedniego
opakowania i zabezpieczenia tablic rejestracyjnych od miejsca załadunku do miejsca
przeznaczenia a także rozładunku i wniesienia dostarczonych tablic, w miejsce
wyznaczone przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. Dostarczane tablice
rejestracyjne winny być trwale opakowane,
wymagane jest stosowanie folii
zabezpieczających poszczególne komplety
tablic przed uszkodzeniem. Przedmiot
zamówienia dostarczany będzie przez Wykonawcę na jego koszt oraz ryzyko.
Tablice zakwestionowane przez Zamawiającego muszą być wymienione na inne
pełnowartościowe nie później niż w ciągu 3 dni od daty złożenia reklamacji.
Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się, co najmniej raz na kwartał,
do odbioru tablic rejestracyjnych zniszczonych i wycofanych z użytku na podstawie
protokołu/wykazu sporządzonego przez Zamawiającego a także do złomowania tych
tablic w sposób gwarantujący niemożność ich powtórnego użycia. Odbiór będzie
się odbywał w dniu dostawy nowej partii tablic, lub na pisemną prośbę Zamawiającego
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie ponosił we własnym zakresie wszystkie koszty i wydatki związane
z wykonaniem Umowy.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy
innej osobie /firmie/.
§4
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością.
Wykonawca przez okres realizacji umowy obowiązany jest posiadać aktualny certyfikat
na dostarczane tablice rejestracyjne.
Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej współpracy z Zamawiającym,
w szczególności do informowania Zamawiającego o wszelkich przeszkodach czy
utrudnieniach w prawidłowej realizacji świadczeń i wypracowywania sposobów
alternatywnego i zgodnego z oczekiwaniami Zamawiającego sposobu realizacji
świadczenia.
Do realizacji umowy strony wyznaczają następujące osoby:
1) Ze strony Zamawiającego:
……………………. tel. ……….., e-mail: ………
19-50 Gołdap, ul. Krótka 1
tel. 87 615 44 44, fax 87 615 44 45

Powiat Gołdapski
2) Ze strony Wykonawcy:
Marta Wiszniewska, tel. 87 615 44 09, e-mail: naczelnikkt@powiatgoldap.pl
§5
9. Umowa zostaje zawarta na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
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§6
Wartością przedmiotu zamówienia jest wartość określona w formularzu ofertowym,
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy i wynosi :
……………... zł netto, ( słownie …………………………………………….) ………………… zł brutto
(słownie: ……………………………………………….), w tym należny podatek VAT.
W okresie obowiązywania umowy ceny, o których mowa pkt 1 nie ulegną zmianie.
Zamawiający ma prawo nie wykonać w okresie trwania umowy całej ilości
zaplanowanych dostaw, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo dochodzenia
odszkodowania z tytułu utraconych korzyści.
Zamawiający zapłaci tylko za towar zamówiony i dostarczony.
Strony ustalają, że zapłata za dostarczone tablice rejestracyjne dokonywana będzie
przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze/rachunku.
Wykonawca będzie wystawiał faktury w następujący sposób:
Nabywca: Powiat Gołdapski
ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap
NIP 8471516948
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Gołdapi
ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap.

§7
1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia
i w tym czasie zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych przy
i po odbiorze przedmiotu umowy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru,
w terminie 7 dni.
2. Nie wywiązanie się Wykonawcy z terminu określonego w ust. 1, będzie skutkować
do wyboru Zamawiającego:
1) powierzeniem usunięcia wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy,
2) w przypadku powtarzających się uchybień terminowego usunięcia wad – wykonanie
prawa odstąpienia od niezrealizowanej części umowy.
3. Każda wymiana gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania
wymiany.
§8
1. Strony ustalają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy naliczane będą
kary umowne z następujących tytułów oraz w następujących wysokościach:
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1) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienia w terminie dostawy – 1 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto
za każdy dzień opóźnienia;
b) za opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi – 0,5 %
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;
c) za odstąpienie od umowy lub jej części z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca – 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną:
za odstąpienie od umowy lub jej części z powodu okoliczności, za które odpowiada
Zamawiający – 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.
§9
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku:
− skreślenia Wykonawcy z rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne,
o którym mowa w art. 75a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu
drogowym,
− utraty przez Wykonawcę certyfikatu zgodności tablic rejestracyjnych lub materiałów
służących do ich produkcji z warunkami technicznymi, o którym mowa w art. 75a
ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
2. W razie zaistnienia 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 w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 10
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego a szczególnie Kodeksu Cywilnego.
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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