
Projekt umowy zawiera najistotniejsze dla stron postanowienia. Zamawiający zastrzega sobie po wyborze najkorzystniejszej oferty, prawo 

do wprowadzenia, w porozumieniu z wybranym Wykonawcą, do ostatecznej treści umowy, zapisów uszczegóławiających i korygujących, 

wynikających z treści złożonej oferty i zapisów SWZ. 

 

RIZ.272.15.2022 

PROJEKT UMOWY 

zawarta pomiędzy: 

Powiatem Oleskim, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Oleśnie, 

w osobach: 

- Roland Fabianek  – Starosta Oleski 

- Stanisław Belka  – Wicestarosta 

zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym”, a 

 

……………….. z siedzibą w, NIP, reprezentowaną przez: 

-  

zwaną  w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm), zwanej dalej 

ustawą, zawarta została umowa następującej treści 

§ 1 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych wg obowiązujących 

wzorów określonych przepisami prawa, w partiach wynikających ze zgłaszanego zapotrzebowania oraz odbiór 

na swój koszt wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych jak również ich zniszczenia zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób uniemożliwiający ich powtórne użycie. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do stałego dostarczania tablic rejestracyjnych. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru w/w tablic rejestracyjnych. 

§ 3 

1. Dostarczanie przedmiotu niniejszej umowy odbywać się będzie częściami, w terminie nie dłuższym niż 

…. dni roboczych od daty złożenia zamówienia, przy czym szczegółowy asortyment ustalany będzie 

pomiędzy stronami odrębnie, zgodnie z złożonym zamówieniem. 

2. Dostarczanie wtórników tablic określonych w § 1 odbywać się będzie w terminie nie dłuższym niż … godzin 

od daty złożenia zamówienia. 

3. Zamówienie będzie dokonywane za pomocą oprogramowania udostępnionego nieodpłatnie 

Zamawiającemu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać każdą ilość tablic na tych samych warunkach. 

§ 4 

1. Cena brutto za dostarczone tablice obejmuje wytworzenie, załadunek, transport, dostarczenie oraz 

rozładunek tablic własnym kosztem i staraniem do siedziby Zamawiającego. 

2. Cena za dostarczone tablice nie może przekroczyć poniższych cen: 

Lp. Rodzaj tablic 
Cena jednostkowa 

brutto 

1.  Samochodowa jednorzędowa  

2.  Samochodowa dwurzędowa  

3.  Samochodowa zmniejszona  

4.  Motocyklowa   

5.  Motorowerowa   



6.  
Profesjonalna samochodowa jednorzędowa i 

dwurzędowa 
 

7.  Profesjonalna motocyklowa  

8.  Profesjonalna motorowerowa  

9.  Samochodowa indywidualna   

10.  Motocyklowa indywidualna   

11.  Zabytkowa   

12.  Tymczasowa  

3. Wartość przedmiotu umowy w całym okresie jej trwania wynosi ……..złotych brutto(słownie:……….), w tym 

podatek VAT……….złotych 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania przesunięcia/zmiany ilościowej pomiędzy rodzajami tablic 

rejestracyjnych, do wysokości 20% wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację 

niniejszego zamówienia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wartości zamówienia o 20% i w konsekwencji 

zamówienia ilości tablic rejestracyjnych (wtórników) o łącznej wartości niższej niż maksymalna nominalna 

wartość zobowiązania. 

6. W przypadku większego od przewidywanego zapotrzebowania na poszczególne rodzaje tablic 

rejestracyjnych, Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość zamawianych 

poszczególnych rodzajów tablic rejestracyjnych, jednak nie więcej niż o 20% ogólnej wartości zamówienia 

brutto, z jednoczesnym zwiększeniem wynagrodzenia, na zasadach i przy uwzględnieniu obowiązujących 

cen jednostkowych w czasie realizacji zamówienia. 

7. W przypadkach opisanych w ust. 4–6 Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze. 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego odbioru i utylizacji zużytych tablic rejestracyjnych. 

2. Odbiór następuje w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego 

§ 6 

1. Rozliczenie świadczeń z umowy nastąpi na podstawie zbiorczych faktur VAT wystawianych za okres 

rozliczeniowy wynoszący miesiąc kalendarzowy. 

2. Wystawiana faktura obejmuje wszystkie dostawy wykonane w danym okresie rozliczeniowym. 

3. Faktura zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. 

4. Rozliczenie świadczeń z umowy nastąpi fakturami wystawionymi na:  

− Nabywca: Powiat Oleski, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 NIP 5761575840 

− Odbiorca/Płatnik: Starostwo Powiatowe w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21. 

5. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury w formie przelewu na konto Wykonawcy 

podane na fakturze. 

6. Za datę płatności strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego. 

7. Płatność nastąpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiającego pod względem merytorycznym 

i rachunkowym. 

8. W przypadku, gdy faktura nie spełni wymagań pod względem merytorycznym lub rachunkowym, zostanie 

zwrócona Wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia. Płatność nastąpi po otrzymaniu przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

§ 7 

1. Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych,  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 3; 

2) za zwłokę w dostarczeniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 50 zł, za każdy 

dzień zwłoki; 



3) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, 

w wysokości 100 złotych, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn, 

za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 

3. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, wynosi 30% wartości 

umowy, określonej w § 4 ust. 3. 

5. Strony umowy zapłacą karę umowną w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania pisemnego wystąpienia 

z żądaniem zapłacenia kary.  

6. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający może potrącić należną mu karę 

z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy. 

7. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 8 

1. Wykonawca udziela ….. miesięcznej gwarancji na dostarczone tablice rejestracyjne. 

2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru każdej partii wyrobów. 

3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający 

zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni do 

bezwzględnego i bezpłatnego ich usunięcia. 

§ 9 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie na podstawie art. 455 ustawy 

Prawo zamówień publicznych i wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu 

§ 10 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

2) w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy;  

3) gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn albo nie 

kontynuuje jego wykonywania – pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;  

4) gdy opóźnienie Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy przekracza 14 dni; 

5) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający 

może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.  

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić albo 

powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

3.  W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt 1 Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części zlecenia. W takim przypadku wyłączona jest 

jakakolwiek odpowiedzialność Zamawiającego za jednostronne niedotrzymanie warunków umowy. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

§ 12 

1. Jeżeli powstaną ewentualne spory dotyczące wykonania przedmiotu niniejszej umowy strony dołożą 

wszelkich starań aby rozwiązać je polubownie. 

2. Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego strony będą traktować jako ostateczność, przy 

czym właściwym do rozpoznania sporu będzie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby 

pozwanego. 

 



§ 13 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. 

§ 14 

1. Umowę sporządzono w formie elektronicznej. 

2. Datą podpisania umowy jest data złożenia ostatniego z podpisów kwalifikowanych 

 

 

 

 

 


