WZÓR UMOWY NR OR.032…...2018.KD
DOSTAWY TABLIC REJESTRACYJNYCH
zawarta w Oleśnicy w dniu ..................... 2018r. roku pomiędzy:

Powiatem Oleśnickim, z siedzibą w Oleśnicy przy ulicy Słowackiego 10, reprezentowanym
przez Zarząd Powiatu Oleśnickiego, w imieniu którego działają :
1) ………………….
2) …………………….
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Oleśnickiego……………………….
zwanym dalej “Zamawiającym”
a
……………………………
reprezentowanym przez: ………………………….
zwanym dalej “Wykonawcą”
Umowa jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przeprowadzonym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1579
ze zm.), o następującej treści:
§ 1
1.

Przedmiotem umowy jest dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy
tj. ich wyprodukowanie i dostarczenie oraz bezpłatny odbiór i złomowanie tablic używanych
przekazanych przez Zamawiającego, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacją istotnych
warunków zamówienia (SIWZ) wraz załącznikami oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia
………………..

2.

Wykonawca do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne zobowiązuje
się zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą, do dostarczania
Zamawiającemu przez cały okres trwania umowy następujących tablic rejestracyjnych:
1) Tablice samochodowe jednorzędowe 1 kpl. w cenie ………. zł
2) Tablice samochodowe dwurzędowe 1 kpl, w cenie ……… zł
3) Tablice do przyczep jednorzędowe 1 szt. w cenie …….. zł
4) Tablice do przyczep dwurzędowe 1 szt. w cenie …………. zł
5) Tablice motocyklowe 1 szt. w cenie ……… zł
6) Tablice motorowerowe 1szt. w cenie ……….. zł
7) Wtórniki tablic rejestracyjnych:
a) Tablic samochodowych jednorzędowych 1 szt. w cenie ……. zł
b) Tablic samochodowych dwurzędowych 1 szt. w cenie …….. zł
c) Tablice do przyczep jednorzędowe 1 szt. w cenie ………. zł
d) Tablice do przyczep dwurzędowe 1 szt. w cenie ………. zł
e) Tablice motocyklowe 1 szt. w cenie …… zł
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f) Tablice motorowerowe 1 szt. w cenie ……. zł
8) Tablice indywidualne:
a) Tablice samochodowe jednorzędowe 1 kpl. w cenie ………. zł
b) Tablice samochodowe dwurzędowe 1kpl. w cenie …….. zł
c) Tablice motocyklowe 1 szt. w cenie …….. zł
d) Tablice zabytkowe 1 szt. w cenie………..zł
e) Tablice zmniejszone 1 szt. w cenie …zł
3. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania dostarczonych tablic rejestracyjnych i zapłaty ich ceny.
4. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do odbioru i złomowania tablic rejestracyjnych, które
na podstawie przepisów Zamawiający zobowiązany jest zatrzymać i dokonać ich kasacji.
Odbiór tablic nastąpi na podstawie protokołu.
§ 2
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać tablice rejestracyjne, o których mowa w § l zgodnie z
wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie
rejestracji i oznaczania pojazdów ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2355), rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic
rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz.U. z 2012r. , poz. 585).
2. Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest posiadać aktualne certyfikaty na
zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami
technicznymi.
3. Wykonawca posiada aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców produkujących
tablice rejestracyjne, o którym mowa w art. 75 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.), prowadzonego przez Marszałka Województwa
właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy.
§3
1. W przypadku gdy dostarczone tablice rejestracyjne nie będą odpowiadały standardom jakościowym,
bądź zostaną wykonane niezgodnie z warunkami określonymi w § 2 niniejszej umowy Zamawiający
wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania wyrobów i dostarczenia wyrobów
prawidłowych, w terminie 7 dni.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni po bezskutecznym
upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.
§4
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy tablic własnym transportem w terminach i ilościach
ustalonych

każdorazowo

przez

Zamawiającego,

na

podstawie

odrębnych

zamówień

przekazywanych na piśmie faksem lub drogą elektroniczną.
2. Ustala się następujące terminy dostawy:
1) tablic rejestracyjnych w terminie 10 dni od dnia otrzymania zamówienia,
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2) wtórników tablic w terminie …… od otrzymania zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca opóźni się co najmniej 3-krotnie z dostawami poszczególnych partii przedmiotu
zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, bez wyznaczania
dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania.
4.

Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego

odbioru od Zamawiającego zużytych i

skasowanych tablic rejestracyjnych własnym transportem. Odbiór będzie się odbywał w dniu
dostawy nowej partii tablic.
§5
1. Odbiór ilościowy i jakościowy następował będzie w momencie dostawy, w Wydziale Komunikacji
i Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy na podstawie protokołu.
2. Towar będzie wydawany w opakowaniu, którego wartość wliczona będzie w cenę towaru.
§6
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność za dostarczoną partię wyrobów,
po jej każdorazowym odbiorze oraz przedłożeniu faktury VAT.
2. Podstawą wystawienia faktury Vat przez Wykonawcę jest protokół odbioru podpisany przez
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
3. Zamawiający zobowiązuje się regulować należność za poszczególne partie dostarczanego
zamówienia w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury, przelewem na konto Wykonawcy
nr..................................................................................................
4. Ogólna wartość zamówienia brutto w okresie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty
…………….. .w roku 2018 , kwoty………w roku 2019. Oraz kwoty ….w roku 2020.
5. W przypadku wyczerpania kwoty, wartości zamówienia brutto, o której mowa w ust. 4 umowa
wygasa,

a Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia,

w tym

szczególności roszczenia odszkodowawcze.
6. W razie niewyczerpania przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy kwoty, określonej w ust. 4
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie przedmiotu umowy ani żadne inne roszczenia
odszkodowawcze.
7. Osobą odpowiedzialną za wykonanie umowy ze strony Zamawiającego jest …………………………
§7
1. Wykonawca

udziela

Zamawiającemu

na

dostarczone

tablice

rejestracyjne

…………………miesięcznej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego i
zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany na nowe w przypadku dostarczenia wadliwych tablic a
także zużycia się tablic nie wynikającego z wadliwej ich eksploatacji przed upływem okresu
gwarancyjnego w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia pisemnej reklamacji. Jednocześnie Wykonawca
zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z wymianą znaków legalizacyjnych na tablicach
wolnych od wad bądź usterek, a koszt wymiany będzie potrącony za jego zgodą z bieżących faktur.
Koszty będą naliczane po cenie zakupu znaków legalizacyjnych.
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2. W przypadku zmiany wzoru tablic rejestracyjnych wprowadzonych w drodze zmiany przepisów
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Wykonawca będzie dostarczał tablice wg
nowych wzorów.
§8
1. Poza przypadkami określonymi w § 3 ust.2 oraz § 4 ust.3 umowy oraz w Kodeksie cywilnym prawo
odstąpienia od umowy służy Zamawiającemu:
1)

w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa
publicznego, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach,
2)

w przypadku gdy właściwy organ wykreśli wpis Wykonawcy w rejestrze przedsiębiorców

produkujących tablice rejestracyjne, o którym mowa w art. 75 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym
3)

gdy Wykonawca nie przedstawi w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego

aktualnego certyfikatu na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z
warunkami technicznymi,
4)

gdy wobec Wykonawcy otwarta zostanie likwidacja lub gdy majątek Wykonawcy zostanie

zajęty w toku postępowania egzekucyjnego.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w terminie 30 dni od dnia, w którym
strona powzięła wiadomość o okoliczności, opisanej w ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub w terminie 30 dni od
wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 oraz w § 4 ust. 3
3.

W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 1 , wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia

należnego z tytułu wykonania części umowy.
4.

Zamawiający może rozwiązać umowę, na warunkach określonych w art. 145a ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).
5.

W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać wyłącznie

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§9
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
1)

za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy

20 000 zł.
2)

za zwłokę w dostawie poszczególnych partii oczekiwanych przez Zamawiającego tablic - w

wysokości wynoszącej 1% wartości zamówionej partii tablic, za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z przysługującego Wykonawcy
wynagrodzenia.
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3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadkach innych niż
wymienione w ust.1 lub jeżeli wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar
umownych.
§ 10
Strony nie mogą powierzać wykonywania niniejszej umowy w części lub w całości innej osobie,
przekazywać wierzytelności wynikających z tej umowy ani zawierać umów w sprawie przejęcia
uprawnień wynikających z tej umowy.
§ 11
1. Strony umowy przewidują możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, o którym mowa w § 6 umowy, w przypadku wystąpienia jednej z następujących
okoliczności:
1)

zmiany stawki podatku od towarów i usług,

2)

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,.
3)

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
4)

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia na skutek wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 może
nastąpić nie wcześniej niż z datą wejścia w życie przepisów powszechnie obowiązujących
wprowadzających te zmiany i dotyczy jedynie niezrealizowanej części zamówienia.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych, obowiązujących
przepisów.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób
bezpośrednio wykonujących zamówienie, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich
obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w
celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób
bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
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6. Obowiązek wykazania, że zmiany określone w ust. 1 mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania
zamówienia spoczywa na Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez
Zamawiającego.
7. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od
towarów i usług. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy.
8. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy
po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy
wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia
za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty
realizacji

umowy,

które

Wykonawca

obowiązkowo

ponosi

w

związku

z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza , iż nie będzie akceptował
kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne
w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty
podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.
9. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności
wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
Wniosek powinien zawierać uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne
wyliczenie

kwoty

wynagrodzenia

należnego

Wykonawcy

po

zmianie

umowy,

w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą
podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego
paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji
umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1
pkt 3 niniejszego paragrafu
10. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 obejmować
będzie wyłącznie płatność za dostawy, których w dniu zmiany odpowiednio: stawki podatku VAT,
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne –
jeszcze nie wykonano.
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11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdują przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych regulujące możliwość zmiany umowy, w tym przepisy umożliwiające
dokonywanie nieistotnych zmian umowy.
12. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, przewiduje możliwość zmian Umowy w
następujących przypadkach:
1) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z zaistnienia siły wyższej, tj. zdarzenia losowego lub
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec lub
przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem należytej staranności, w szczególności: powódź,
klęska żywiołowa.
2) zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy;
13.W przypadkach określonych w ust. 12 Zamawiający przewiduje możliwość:
1) zmiany terminów realizacji Przedmiotu Umowy;
2) zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy.
14.Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
§ 12
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy podlegają rozstrzygnięciu
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, maja zastosowanie przepisy ustawy- Prawo
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego .
§ 14
Przedmiotowa umowa zawarta zostaje na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2020r.
§ 15
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jedną otrzymuje
Wykonawca a trzy Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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