
 

Umowa nr ……….. 
 
zawarta w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu …………2023 r., pomiędzy:  
 
Powiatem Dąbrowskim z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5,      
33-200 Dąbrowa Tarnowska 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w imieniu którego działają: 
 
Pan Lesław Wieczorek – Starosta Dąbrowski, 
Pan Krzysztof Bryk – Wicestarosta Dąbrowski 
przy kontrasygnacie Pani Marii Sztorc – Skarbnika Powiatu 
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, 
 
a  
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 
................................................................................z siedzibą w …………………………. 
 przy ul. …………………………… wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy ……………………..  ………..   Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …….. NIP ………  zwanym w treści umowy  
“Wykonawcą” reprezentowanym przez: 
1.................................................................................................................................................. 
2….............................................................................................................................................. 
 
(w przypadku  przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) 
(imię i nazwisko) ……………………………………………………….., przedsiębiorcą 
działającym pod firmą  ……………………………………………. z siedzibą                              
w ……………………………. przy ulicy ………………………..,   wpisanym do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: …………………..  
reprezentowanym przez: ………………… 
zwanym dalej Wykonawcą  
 
Podstawą zawarcia niniejszej umowy (zwanej dalej „umową”) jest wynik postępowania nr …                 
o udzielenie zamówienia publicznego, które przeprowadzone zostało na podstawie ustawy  
z dnia 11września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

 

§1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wyprodukowanie i dostawę 
tablic rejestracyjnych odpowiadających warunkom określonym w Rozporządzeniu 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie 
warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych 
(t.j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 717 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i 
Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz 
wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.). Wykonawca 
zobowiązuje się do uwzględniania ewentualnych zmian w przepisach, dotyczących 
sposobu produkcji i wzoru tablic, jakie zostaną wprowadzone w trakcie trwania niniejszej 
umowy i dostosowywania produkowanych tablic do ich wymogów. 

2. Dostawy zamówionych tablic będą się odbywały sukcesywnie w trakcie realizacji 
niniejszej umowy wg jednostkowych zleceń Zamawiającego, odpowiadających jego 
rzeczywistym potrzebom. 



3. Zamawiający zlecając w kolejnych zleceniach jednostkowych wykonanie tablic określi ich 
ilość oraz wyróżniki literowo – cyfrowe nadane zgodnie z rozporządzeniem określonym  w 
ust. 1. 

4. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek dostawy wyprodukowanych tablic 
rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego Dąbrowie 
Tarnowskiej ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska wraz z wniesieniem do 
budynku i ułożeniem w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze budynku. 

5.  Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do odbioru wycofanych (zużytych) 
tablic rejestracyjnych. Odbiór zużytych tablic do kasacji będzie następować po 
wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru z Wydziału Komunikacji i 
Transportu Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia utylizacji zużytych tablic w sposób 
uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie. Za odbiór i utylizację zużytych tablic 
wykonawca nie będzie pobierał wynagrodzenia. 

§2 

1. Zamawiający ustanawia jako pełnomocnika do kontaktów i odbioru tablic Naczelnika 
Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Dąbrowa Tarnowska, który 
swoje pełnomocnictwo może delegować na pracowników tego Wydziału. 

2. Wykonawca ustanawia jako pełnomocnika do kontaktów z Zamawiającym: 
………………….. 

3. Pełnomocnicy upoważnieni są do szczegółowych uzgodnień związanych z techniczną 
realizacją niniejszej umowy, w szczególności do uzgadniania terminów oraz ilości dostaw 
jednostkowych, ilości oraz terminów odbioru zużytych tablic rejestracyjnych, a także do 
protokolarnego potwierdzania dostaw i odbioru zużytych tablic. 

§3 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo okresowej kontroli dostarczonych tablic 
rejestracyjnych pod kątem ich zgodności z wymogami rozporządzeń określonych w § 1 
ust. 1. 

2.  Każdy komplet tablic dostarczanych przez Wykonawcę musi być opakowany przed 
uszkodzeniem w odpowiedni sposób. 

§4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy tablic rejestracyjnych seryjnych w terminie nie 
dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania jednostkowego zlecenia do siedziby 
Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy wtórników tablic rejestracyjnych w terminie nie 
dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania jednostkowego zlecenia do siedziby 
zamawiającego.  

3. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych pilną potrzebą wykonawca dostarczy tablice  
w terminie 24 godzin od otrzymania zlecenia jednostkowego. Za niedotrzymanie 24 
godzinnego terminu dostawy wykonawca nie ponosi odpowiedzialności o ile wykaże, że 
warunki techniczne lub organizacyjne uniemożliwiają realizację danego zlecenia w takim 
terminie. 

§5 

1. Strony ustalają następujące ceny za 1 sztukę tablicy (cena jednostkowa brutto): 



1) tablice samochodowe zwyczajne jednorzędowe………. zł. (komplet), 

2) tablice samochodowe zwyczajne dwurzędowe ………… zł, (komplet), 

3) tablice zwyczajne samochodowe zmniejszone……….zł, (komplet) 

4) tablice zwyczajne motocyklowe/ciągnikowe………..zł, 

5) tablice zwyczajne motorowerowe……….. zł, 

6) tablice na przyczepy jedno i dwurzędowe…….. zł, 

7) tablice indywidualne samochodowe jednorzędowe………… (komplet) 

8) tablice indywidualne samochodowe dwurzędowe……….. (komplet) 

9) tablice indywidualne ciągnikowe/motocyklowe………… zł, 

10) tablice indywidualne motorowerowe………. zł, 

11) tablice zabytkowe samochodowe jednorzędowe………. zł. (komplet) 

12) tablice zabytkowe samochodowe dwurzędowe ……… zł, (komplet) 

13) tablice zabytkowe motocyklowe ………. zł, 

14) tablice tymczasowe samochodowe jednorzędowe ………. zł, 

15) tablica tymczasowa samochodowa jednorzędowa ………….zł, 

16) tablica tymczasowa motocyklowa …………..zł, 

17) tablica tymczasowa motorowerowa ……………zł, 

18) tablice zwyczajne samochodowe jednorzędowe zielone ……………. zł, (komplet) 

19) tablice zwyczajne motocyklowe zielone………… zł, 

20) tablice zwyczajne motorowerowe zielone………… zł. 

21) wtórnik tablic rejestracyjnych ………….. zł. 

 

2. Ceny określone w ust. 1 obejmują wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia,wtym również transport i dostawę tablic do miejsca wskazanego przez 
zamawiającego oraz opakowanie tablic zgodnie z § 3 ust. 2 niniejszej umowy, a także 
zawierają podatek od towarów i usług VAT. 

3. Uwzględniając planowaną wielkość zamówienia, zgodnie z § 1 ust. 2, wartość 
przedmiotu umowy wynosi: …………. zł brutto (słownie: ………..……). 

4. Łączna należność jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej 
umowy będzie wynikała z ilości faktycznie zrealizowanych dostaw i może odbiegać od 
wartości określonej w ust. 3. Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń względem 
zamawiającego z tytułu zamówienia mniejszej niż planowano ilości tablic. 

5. Podstawą rozliczenia należności za każdą dostawę tablic jest oryginał faktury VAT wraz              
zprotokołami dostawy potwierdzonymi przez zamawiającego. 

6. Dane do wystawienia faktury VAT: 
 Nabywca: Powiat Dąbrowski, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska,  

NIP:     871-177-12-85 



 Odbiorca: Starostwo Powiatowe Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5,                       
33-200 Dąbrowa Tarnowska. 

7. Należność za dostarczone tablice płacona będzie przelewem w terminie do 30 dni od 
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważa się 
termin obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, na który zostanie dokonana płatność 
posiada konto pomocnicze VAT w celu dokonania zapłaty poprzez mechanizm podzielonej 
płatności oraz konto bankowe zostało zgłoszone na Białą Listę podatników. 

9. Dopuszcza się realizację zamówienia przez podwykonawcę zgodnie z art. 75a ust. 4 
ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ceny określone w §5 ust. 1 stosuje się odpowiednio. Za 
realizację podwykonawstwa odpowiada wykonawca. 

§6 

1. Na podstawie art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy PZP zamawiający przewiduje możliwość 
dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 
której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:  

 
1) zmian terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadkach: 

a) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych usług, w rozumieniu art. 455 
ust. 1 pkt 3 lub wynikających ze zmiany, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 
ustawy Prawo zamówień publicznych, których realizacja będzie miała wpływ na 
termin wykonania usług objętych niniejszą umową, 

b) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostaw, które to działania nie 
są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

c) wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ 
na realizację przedmiotu zamówienia, 

d) zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie 
ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania 
umowy w terminie umownym, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia  

e) działania siły wyższej (w szczególności: pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, 
strajk, zamieszki, atak terrorystyczny, stan epidemii lub zagrożenia 
epidemicznego), które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają wykonanie 
przedmiotu umowy 

f) w przypadku, o którym mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, jeżeli dokonanie zmian ma wpływ na termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody, 
wynikający z okoliczności wskazanych w pkt. a) – f). Wniosek Wykonawcy o zmianę umowy 
musi zawierać uzasadnienie wpływu zaistniałej przeszkody na realizację przedmiotu umowy.. 

 
2) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, 

w tym ilości  faktur, w związku:  
a) przedłużeniem terminu realizacji umowy z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy, bądź z przyczyn niezależnych od obu stron. 
 
3) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę: 



a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie 
przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, 
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego 
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga 
to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia 
stosowania przepisów ustawy, 

  
4) wynagrodzenia w następujących przypadkach:  

a) niewykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, 
b) w przypadku, o którym mowa w art. 455 ust. 2  ustawy Prawo zamówień  

publicznych.  
 

5) osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony, w tym zmiany osób 
zatrudnionych na  podstawie umów o pracę, w przypadku wystąpienia następujących 
okoliczności: 

a) nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. Takich jak: śmierć, choroba, ustanie 
stosunku pracy, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,  

b) konieczności wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa prac z przyczyn 
niezależnych od obu stron, 

c) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych 
mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 

d) następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów,  
f) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie 
ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania 
umowy w terminie umownym, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, 

g) działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy, 
h) działania siły wyższej (w szczególności: pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, 

strajk, zamieszki, atak terrorystyczny), 
i) konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia 

losowego, 
 

§7 

1. Zgodnie z art. 439 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się możliwość 
zmiany wynagrodzenia określonego w § 5, w przypadku gdy ceny materiałów lub inne 
koszty związane  z realizacją Umowy ulegną zmianie o co najmniej 5% w stosunku do 
tych cen i kosztów z daty złożenia oferty w odniesieniu do odpowiedniego komunikatu 
Prezesa GUS o wskaźniku cen towarów i usług, wynagrodzenie należne Wykonawcy 
ulegnie zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) 

2. Początkowy termin waloryzacji wynagrodzenia to ostatni dzień 6 miesiąca realizacji 
Umowy. Waloryzacja nie działa wstecz, co oznacza, że nie znajduje ona zastosowania                  
w stosunku do wypłaconego już wynagrodzenia przed datą pierwszej waloryzacji.  

3. Kolejna waloryzacja ma miejsce począwszy od daty pierwszej waloryzacji wskazanej                
w ust. 2, co 6 miesięcy (na ostatni dzień każdego ostatniego miesiąca tego okresu).  



4. Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku                        
z waloryzacją wynagrodzenia nie może przekroczyć 10 % wartości wynagrodzenia za 
wykonanie Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 3. 

5. Strona, która wnosi o waloryzację wynagrodzenia umownego zobowiązania jest do 
przedstawienia szczegółowego uzasadnienia, wskazującego: 

a) jakie ceny i koszty związane z realizacją Umowy wzrosły w stosunku do cen                     
i kosztów z daty złożenia oferty wraz z odniesieniem się do odpowiednich 
komunikatów GUS na temat wskaźników cen i usług; 

b) dlaczego ww. zmiana wpływa na koszt realizacji Umowy (np. wzrost cen 
niezakupionych jeszcze materiałów);  

c) kwoty o jaką zmienił koszt wykonania Umowy, w związku ze zmianą cen                         
i kosztów związanych z realizacją Umowy wraz z uzasadnieniem. 

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie zmienione w wysokości kwoty, o której 
mowa w ust. 5 ust. 3, z zastrzeżeniem maksymalnej kwoty zmiany wynagrodzenia 
określonej w ust. 4 oraz w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian wskaźników na 
koszty wykonania Umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę.  

7. W przypadku wątpliwości w zakresie przedstawionych informacji każda ze Stron może 
żądać uzupełnienia, poprawienia informacji przedstawionych przez drugą Stronę 
wnioskującą o zmianę wynagrodzenia wynikającą z jego waloryzacji.  

 

§8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:  

1) odstąpienia od realizacji umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca w wysokości 5% łącznej wartości umowy brutto, o której mowa                    
w § 5 ust. 3, 

2) opóźnienie  w terminie dostawy seryjnych tablic rejestracyjnych, o którym mowa w § 4   
ust. 1 umowy, w wysokości 1% wartości zamówionej dostawy za każdy dzień opóźnienia. 

3) opóźnienie  w terminie dostawy wtórników tablic rejestracyjnych, o którym mowa w § 4 
ust. 2 umowy, w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień opóźnienia. 

4) opóźnienia w usunięciu wad w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa 
w §5 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu 
określonego w §8 ust. 2  do usunięcia wad. 

2. Łączna maksymalna wartość kar umowny, jaką Strony mogą dochodzić z tytuły kar 
umownych określonych Umową, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 5 ust. 3. 

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość kar umownych, każda ze stron 
może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie 
Cywilnym. 

 

§9 

1. Wykonawca udziela ………miesięcy gwarancji(zgodnie z ofertą) na dostarczone tablice,  
a w przypadku uzasadnionej reklamacji zobowiązuje się do wymiany tablic. 



2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w dostarczonych tablicach, stwierdzonych 
przez Zamawiającego w terminie do 2 dni liczonych od daty otrzymania zgłoszenia o 
wadach. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie 
przestrzegania przez wykonawcę warunków umowy, a także w przypadku wykreślenia 
wykonawcy z rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne albo 
zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu na zgodność tablic rejestracyjnych z warunkami 
technicznymi. 

4. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 60 
dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku zachowania okresu wypowiedzenia nie 
będzie naliczana kara umowna, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1. 

§10 

Ewentualne koszty zmian organizacyjnych lub technologicznych związanych ze zmianą 
przepisów o sposobie produkcji i wzorach tablic rejestracyjnych obciążają Wykonawcę. 

§11 

Umowa zawarta zostaje na 364 dni od podpisania umowy. 

§12 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Spory mogące wynikać w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają orzecznictwu 
sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany postanowień umownych wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
zamawiającego i jeden dla wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 


