
1 

 

Istotne postanowienia umowy 

 
U M O W A      Nr .................................... 

 
 

Zawarta w dniu ...............................2020 roku  w Piotrkowie Trybunalskim  pomiędzy: 
 
Miastem  Piotrków Trybunalski    - posiadającym  NIP    771-27-98-771, oraz - 
REGON – 590648468   - reprezentowanym   przez: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,  
 
a ………..……………………………….(KRS/CEIDG), NIP, REGON – 

reprezentowanym/ą 

przez…………………………………………………………………. 

–  wpisaną przez Marszałka Województwa …………………… – pod numerem …….   

do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne – posiadającym/ą  

Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice 

rejestracyjne  z dnia …………………..  Nr ………………. - zwanym w dalszej części 

umowy „ Wykonawcą” , o  następującej  treści : 

§ 1 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)   
- Wykonawca  zobowiązuje się sukcesywnie – stosownie do złożonego każdorazowo 
zapotrzebowania – wyprodukować i dostarczać własnym transportem do siedziby 
Zamawiającego – tablice rejestracyjne, scharakteryzowane w załączniku do umowy.  
 
1. Zamawiający zastrzega, że podana w załączniku do umowy liczba tablic jest 

szacunkowa. Liczba tablic, która zostanie dostarczona Zamawiającemu, 
uzależniona jest od wielkości zapotrzebowania. Dostawa nie musi objąć również 
wszystkich rodzajów tablic rejestracyjnych, opisanych w załączniku do umowy. 
Dostawy mogą różnic się ilościowo i co do rodzaju, w zależności od potrzeb 
Zamawiającego. 

2. Zamawiający każdorazowo złoży Wykonawcy drogą elektroniczną, pisemnie lub  
faksem zamówienie na wykonanie tablic rejestracyjnych z określeniem ich liczby 
zakresu i rodzaju. 

3. Termin realizacji każdej partii zamówienia nie przekroczy 3 dni roboczych, od daty 
zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego i wynosi ……….. dni.   

4. Realizacja zamówienia wtórników tablic rejestracyjnych będzie następować  
w ciągu    …..   dni, od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.  

5. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest siedziba Referatu Komunikacji 
Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków 
Trybunalski. 

. 
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§ 2 
 

Wykonawca zobowiązuje się realizować sukcesywnie zamówienie w okresie:  
od  01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania środków 
finansowych zarezerwowanych w budżecie miasta na realizację przedmiotowego 
zadania.  

Obowiązują ceny według oferty Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem do niniejszej 
umowy. 

§ 3 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty za produkty dostarczone 
każdorazowo przez Wykonawcę, zgodnie z cenami jednostkowymi wymienionymi 
w  załączniku do umowy. 

2. Szacunkowa kwota zamówienia wynosi -  brutto:  …...………..złotych (słownie 
złotych: …………………………………..) w tym podatek VAT 23%  
–  obowiązujący na dzień zawarcia umowy.  Kwota zamówienia nie może 
przekroczyć kwoty zarezerwowanej  w budżecie miasta na realizację tego zadania. 

3. Zapłata za dostawy produktów następować będzie w ciągu  21 dni, po otrzymaniu 
przez  Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  Zapłata następowała 
będzie przelewem na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy  
– nr rachunku …………………………………………….. 

4. Zmiana konta bankowego  Wykonawcy będzie wymagała aneksu do umowy 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego, o którym mowa  
w ust. 3, wykazywany we wszystkich fakturach, które będą wystawiane  
w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2019, poz. 2357 ze zm.) prowadzony 
jest rachunek VAT. 
Prawidłowo wystawiona faktura musi zawierać sformułowanie „płatność 
podzielona”. 

6. Fakturę należy wystawić na płatnika, którym będzie Miasto Piotrków Trybunalski, 
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski  
–  NIP 771-27-98-771.  

7. Dopuszcza się zmianę kwoty brutto do zapłaty, w przypadku zmiany stawki podatku 
VAT, przez władzę ustawodawczą, przy czym, zmiana taka nie może prowadzić  
do zmiany ceny netto. 

§ 4 
 

1. Strony ustalają, iż we wskazanych  poniżej przypadkach naliczane będą kary 
umowne:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy z przyczyn, 
za które ponosi odpowiedzialność  Wykonawca, w wysokości 10% 
wartości zamówienia określonego w § 3 ust. 2, 

b) za zwłokę w wykonaniu  przedmiotu umowy w wysokości  0,5% 
wynagrodzenia za przedmiot odbioru określony w zapotrzebowaniu,  za 
każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości  
0,5 % wynagrodzenia za wadliwie wykonany przedmiot odbioru, za każdy 
dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 
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2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy 
przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Zamawiający,  w wysokości 10% wartości zamówienia określonego                        
w § 3 ust. 2. 

2. W razie opóźnienia zapłaty wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do 
zapłaty ustawowych  odsetek za opóźnienie. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości  poniesionej szkody.  

 

§ 5 
 

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze, że dostarczone tablice rejestracyjne nie 
odpowiadają  umowie, Zamawiający może: 

a)  odstąpić od umowy, 
b)  odmówić odbioru dalszych części dostawy, 
c)   wyznaczyć Wykonawcy  dodatkowy termin do usunięcia wad.  

 

§ 6 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……… - letniej rękojmi, stosownie do 
przepisów kodeksu cywilnego. 

2.   W zakresie rękojmi Wykonawca: 

a) odpowiada wobec Zamawiającego za wady ujawnione w okresie rękojmi, 
b) obowiązany jest usunąć na własny koszt  wady ujawnione w okresie rękojmi, 
c) zobowiązuje się do stwierdzenia ujawnionych wad w protokole z udziałem 

Zamawiającego. 
§ 7  

 

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji 
dotyczących działalności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie realizacji 
niniejszej umowy, jak również do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich 
materiałów, z którymi z racji wykonywania umowy mógł się zetknąć. 
 

§ 8  
 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy,  
za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem 
nieważności takiej zmiany. 

2. Zmiany, o których mowa w ust.1, nie mogą naruszać postanowień zawartych  
w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt 1  
prawa zamówień publicznych, poprzez zwiększenie szacunkowej kwoty  
przewidzianej na realizację zamówienia, określonej w  § 3 ust. 2,  w sytuacji   
zmiany zapotrzebowania na poszczególne rodzaje tablic rejestracyjnych, przy 
zachowaniu następujących warunków: 
a) wyliczenie nowej kwoty wartości zamówienia brutto nastąpi poprzez 

dopasowanie faktycznej liczby dostarczonych tablic rejestracyjnych w okresie 
poprzedzającym zmianę umowy do okresu pozostałego do zakończenia 
terminu obowiązywania umowy, tj. 31 grudnia  2021 r. 

b) ceny jednostkowe za poszczególne rodzaje tablic rejestracyjnych    
przewidziane w ofercie pozostają niezmienne, 

c) termin zakończenia umowy 31 grudnia 2021 r. – pozostaje niezmienny. 
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4. W  sprawach nie objętych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy  
     ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz  kodeksu cywilnego.  
5. Spory wynikające z umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy miejscowo   
     dla siedziby Zamawiającego. 

 § 9 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. 
otrzymuje Wykonawca, oraz 2 egz. Zamawiający. 
      
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                     WYKONAWCA  
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Załącznik do umowy  ………………………………………. 
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L.p. Opis przedmiotu zamówienia 
Przewidywana 

liczba  w szt. 

Cena netto za 1 

szt. tablicy rej. 

(w złotych) 

Wartość netto za 

przewidywaną liczbę tablic (w 

złotych) 

1. Tablice zwyczajne:    

a/ Samochodowe  12.600 szt.   

- zmniejszone 100 szt.   

- 
dla pojazdów elektrycznych 

lub napędzanych wodorem 
10 szt.   

b/ Motocyklowe 300 szt.   

     - 
dla pojazdów elektrycznych lub 

napędzanych wodorem 
2 szt.   

c/ Motorowerowe 130 szt.   

   - 
dla motorowerów z silnikiem 

elektrycznym 
5 szt.   

2. Tablice indywidualne:    

a/ Samochodowe  40 szt.   

b/ Motocyklowe 5 szt.   

3. Tablice tymczasowe:    

a/ Samochodowe 20 szt.   

b/ Motocyklowe 2  szt.   

4. Tablice zabytkowe:    

a/ Samochodowe  20 szt.   

c/ Motocyklowe 3 szt.   

5. Tablice profesjonalne:    

a/ samochodowe 6 szt.   

6. Wtórniki:    

a/ Samochodowe 500 szt.   

b/ Motocyklowe 20 szt.   

c/ Motorowerowe 5 szt.   

Wartość zamówienia - netto (w złotych)  

Podatek VAT 23%  

Wartość zamówienia – brutto (w złotych)  

 


