
Załącznik nr 4 do zaproszenia 

UMOWA Nr………………… 

 

na zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie                         

z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji 

i oznaczania pojazdów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1038) 

 

zawarta w dniu …………… pomiędzy Powiatem Gryfińskim z siedzibą w Gryfinie przy            

ul. Sprzymierzonych 4, NIP  858-15-63-280  Regon 811683965 reprezentowanym przez Zarząd 

Powiatu w Gryfinie, w imieniu którego działają: 

1. Wojciech Konarski   - Starosta 

2. Jerzy Miler    - Wicestarosta 

zwanym w dalszej części umowy 

„Zamawiającym”  

 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………reprezentowanym 

przez: 

 

1. …………………………… 

2. …………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

Niniejsza umowa została zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty. Zgodnie      

z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579) ustawy tej do niniejszej umowy nie stosuje się. Integralną część umowy stanowią zaproszenie do 

składania ofert na „Zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji  i Transportu Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie z Załącznikiem 

nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia 

pojazdów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1038)” zwane dalej „Zaproszeniem” oraz złożona oferta wraz                

z załącznikami. 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania wykonanie tablic rejestracyjnych 

zgodnie z warunkami wynikającymi z Zaproszenia oraz złożonej oferty wraz z załącznikami. 

2. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z sukcesywną dostawą do  Wydziału 

Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie – zwanego dalej Wydziałem - 

przez Wykonawcę, zamówionych przez Zamawiającego tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów 

wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 

2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1038) oraz odbiór    

i   komisyjne   zniszczenie   tablic   rejestracyjnych   przyjętych   przez   Wydział   do złomowania,  

w sposób  uniemożliwiający   ich   powtórne   wykorzystanie,   zgodnie   z warunkami 

określonymi w zaproszeniu   oraz   ofertą   Wykonawcy,  będącymi załącznikiem do niniejszej 

umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia i instalacji oprogramowania umożliwiającego 

elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne. Wykonawca zapewni również 

przeszkolenie użytkowników w zakresie prawidłowej obsługi oprogramowania. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wytwarzać i dostarczać na swój koszt i swoim transportem do 

Wydziału tablice, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy, w ilościach określonych przez 

Zamawiającego. 

2. Dostawy będą realizowane na podstawie sukcesywnych zamówień składanych za pomocą 

programu o którym mowa § 1 ust. 3 umowy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

złożenia zamówienia. 



3. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane tablice rejestracyjne na okres 3 lat, przy czym 

gwarancją objęte są wady tablic rejestracyjnych wynikające z niedochowania technologii 

produkcji i pod warunkiem prawidłowego ich użytkowania. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania wad lub braków w dostawie tablic        

w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wady lub braku. 

5.    Reklamowane przez Zamawiającego tablice Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty 

otrzymania zgłoszenia reklamacji wymienić na wolne od wad i uzupełnić dostawę. 

 

§ 3 

1. Za wykonane i dostarczone tablice rejestracyjne, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy 

Wykonawca wystawia Zamawiającemu faktury VAT w oparciu o potwierdzenia dostaw 

odebranych bez uwag co do jakości i ilości. 

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności na podstawie faktur VAT w terminie 30 dni od 

daty otrzymania faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi na wskazany w fakturze 

rachunek bankowy, tj. nr …………………………………………………… 

3. Jednostką realizującą umowę jest Powiat Gryfiński ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, NIP 

858-15-63-280, na adres którego Wykonawca będzie wystawiał wszelkie dokumenty, w tym 

faktury. 

4. Zamawiający oświadcza, że  jest podatnikiem VAT czynnym oraz upoważnia Wykonawcę do 

wystawiania faktury bez podpisu Zamawiającego. 

5. Wykonawca będzie dostarczał tablice rejestracyjne po cenie jednostkowej  brutto, 

uwzględniającej podatek od towarów i usług, przez cały okres obowiązywania umowy, 

zgodnie z formularzem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do zaproszenia. 

6. Łączna wartość umowy brutto zgodnie z ofertą Wykonawcy wyliczona na podstawie  

przewidywanej do wykonania ilości tablic szacunkowo wynosi: ................................................ zł. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się odbierać na własny koszt tablice rejestracyjne wycofane               

z obiegu i przekazane mu przez Zamawiającego. 

2.   Wykonawca dokona co najmniej raz na trzy miesiące fizycznej likwidacji tablic, o których 

mowa w § 4 ust. 1 umowy, w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie. Na    

okoliczność likwidacji tablic Wykonawca, nie później niż w ciągu 14 dni, przedłoży 

Zamawiającemu protokoły likwidacyjne. 

 

§ 5 

1. Umowa niniejsza została zawarta na okres od dnia …………………. do dnia 31 grudnia 2018 r. 

2. Umowa ulega wcześniejszemu rozwiązaniu w razie zrealizowania przed terminem            

o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, dostaw o łącznej wartości zamówienia odpowiadającej 

łącznej cenie ofertowej brutto wskazanej w § 3 ust. 6 umowy, tj. kwoty ……………………….. zł. 

3. Z tytułu rozwiązania umowy wskutek okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 2 umowy, strony nie 

będą zgłaszać do siebie żadnych roszczeń. 

4. Dopuszcza się odstępstwo w stosunku do ilości zamawianych tablic rejestracyjnych, 

poszczególnych ich rodzajów, co może spowodować zmianę łącznej wartości zamówienia, a także 

dla danego rodzaju tablic, która to ilość została określona w Części III pkt 3 

Zaproszenia pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują przekroczenia łącznej wartości brutto 

zamówienia określonej w § 3 ust. 6 umowy. 

 

§ 6 

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 

Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 10% kwoty określonej w § 3 ust. 6 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy     

z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

b) w wysokości 1% wartości tablic zamówionych zgodnie z § 2 ust. 2 umowy nie dostarczonych             

w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

 

§ 7 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od 

powzięcia wiadomości o tej okoliczności. W tym przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej do dnia odstąpienia części umowy. 

2. Umowa może zostać wypowiedziana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym w przypadku 



niespełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w oświadczeniu stanowiącym Załącznik 

nr 2 do zaproszenia.  

3. Ponadto Zamawiający może rozwiązać umowę o ile Wykonawca realizuje zawartą umowę      

w sposób odbiegających od obowiązujących warunków określonych umową a w szczególności 

wynikających z § 1 ust. 2 umowy. 

 

§ 8 

Niezależnie od kar umownych, o których mowa w § 6 umowy, Zamawiający ma prawo dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli szkoda 

przewyższy wysokość kar umownych. 

 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy, 

w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 10 
Zmiany w treści umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron, w formie pisemnej, w postaci 

aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

§ 11 

Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 12 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA



 


