Załącznik nr 3
Umowa nr OR.272.24.2018.PL - wzór
na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego
w Międzyrzeczu oraz odbiór i utylizację wycofanych tablic rejestracyjnych

zawarta w dniu ……………. 2018 r. pomiędzy :
Powiatem Międzyrzeckim w imieniu którego działa Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu, ul. Przemysłowa 2,
zwanym dalej „Zamawiającym" reprezentowanym przez:
mgr inż. Grzegorza Gabryelskiego – Starostę Powiatu Międzyrzeckiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu
Międzyrzeckiego - mgr Remigiusza Biłousa
a
…………………., wpisaną do…………, REGON…………., NIP …………., reprezentowanym przez ………………zwanym z
treści umowy Wykonawcą.
§ 1.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie Regulaminu
udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro Wykonawca
zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia polegającego na wykonaniu i dostawie tablic rejestracyjnych
dla Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu oraz odbiorze i utylizacji wycofanych tablic rejestracyjnych zgodnie ze
złożoną w postępowaniu ofertą.
§ 2.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.

Przedmiotem umowy jest wytworzenie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w
Międzyrzeczu zgodnie z poniższym wykazem:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

2.

3.
4.

samochodowych zwyczajnych jedno i dwurzędowych,
samochodowa indywidualna jedno i dwurzędowych,
samochodowych zabytkowych jedno i dwurzędowych,
samochodowych tymczasowych jedno i dwurzędowych,
samochodowych tymczasowych jedno i dwurzędowych badawczych,
samochodowych dyplomatycznych jedno i dwurzędowych,
samochodowych jednorzędowych pomniejszonych
samochodowych jednorzędowych tymczasowych pomniejszonych
motocyklowych zwyczajnych,
motocyklowych indywidualnych,
motocyklowych zabytkowych, motocyklowych tymczasowych,
motocyklowych tymczasowych badawczych,
motorowerowych zwyczajnych,
motorowerowych tymczasowych badawczych.
wtórniki w/w tablic

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania z własnych surowców i dostarczenia na własny koszt tablic
rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu, a także odbioru i utylizacji
wycofanych tablic rejestracyjnych.
Tablice dostarczane przez Wykonawcę muszą spełniać wymogi określone przepisami prawa w całym okresie
obowiązywania umowy.
Wykonawca oświadcza, że na dostarczane tablice rejestracyjne posiada aktualny certyfikat wydany przez
Instytut Transportu Samochodowego na zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi określonymi w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji
i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. 2017 poz. 2355). Wykonawca
zobowiązuje się do przestrzegania jakości zgodnie z posiadanym certyfikatem. Wykonawca zobowiązuje się
do aktualizowania certyfikatu w przypadku wystąpienia takiego obowiązku lub potrzeby z punktu widzenia
realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Tablice rejestracyjne stanowiące przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z
przepisami rozdziału 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w
sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. 2017 poz. 2355)
oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w
sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U.2018

poz. 1751) a w przypadku zmiany wymienionych przepisów zgodne z obowiązującymi przepisami na dzień
złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
6. Dostawa tablic realizowana będzie partiami w ilościach i typach określonych każdorazowo przez
Zamawiającego w terminie 7 dni, a w przypadku wtórników tablic w ciągu 3 dni od dnia złożenia
elektronicznego lub pisemnego zamówienia. Zamówienie będzie określało zapotrzebowanie na rodzaj i
numerację tablic.
7. Do produkcji tablic rejestracyjnych użyte zostaną wyłącznie materiały odpowiadające warunkom
technicznym, określonym w przepisach – aktualnie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z
dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych
(Dz. U. 2017 poz. 2355)
8. Dostawy tablic muszą spełniać wymogi zawarte w przepisach – aktualnie 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1751).
9. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 4 i 7, Wykonawca dostosuje dostawy do zmienionych
przepisów.
10. O przygotowaniu dostawy do transportu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego najpóźniej na dzień przed
planowanym terminem dostawy.
11. Dostarczane tablice rejestracyjne będą opakowane w oznaczonych numerami kartonach. Koszt opakowań
wliczony jest w cenę tablic.
12. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez zamawiającego zrealizowanej dostawy będzie protokół
zdawczo-odbiorczy.
13. W przypadku stwierdzenia niezgodności w ilości lub asortymencie dostarczonego przedmiotu zamówienia
Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę wskazując termin i zakres dostawy uzupełniającej.
14. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony towar na okres 5 lat od dnia ich dostarczenia. Gwarancją są
objęte wszystkie uszkodzenia tablic rejestracyjnych pod warunkiem ich prawidłowego użytkowania.
15. O brakach jakościowych w dostarczonej partii tablic rejestracyjnych Zamawiający będzie informował
Wykonawcę w ciągu 7 dni od dnia ich wykrycia lub zgłoszenia przez użytkownika. W przypadku zgłoszenia
przez Zamawiającego wad w dostarczonych tablicach rejestracyjnych Wykonawca zobowiązuje się do ich
wymiany na wolne od wad lub uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
16. Wykonawca oświadcza, iż w przypadku utraty uprawnień do wykonywania tablic rejestracyjnych niezwłocznie
o tym fakcie powiadomi Zamawiającego.
§ 3.
TERMIN REALIZACJI
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy na okres 18 miesięcy.
§ 4.
ODBIÓR I UTYLIZACJA WYCOFANYCH TABLIC
1.

Wykonawca zobowiązuje się protokolarnie odebrać od Zamawiającego ( w ciągu 7 dni od daty
powiadomienia) wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych i dokonać ich złomowania, w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5.
WYNAGRODZENIE
1.
2.

3.
4.

5.

Cena
jednostkowa
brutto
tablicy
wynosi
…….
zł
niezależnie
od
rodzaju
tablicy
i jest stała w okresie obowiązywania umowy.
Przewidywana orientacyjna liczba tablic rejestracyjnych, które Zamawiający zamierza zamówić wynosi 15000
sztuk. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianych tablic w okresie
realizacji umowy. Zmniejszenie ilości nie wymaga zmian umowy oraz nie może być podstawą do wysuwania
przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, w szczególności z tytułu utraconych korzyści.
Wartość ofertowa zamówienia wynosi ……………… zł brutto.
Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy nie przekroczy równowartości 30 000 euro tj. 129 351,00 zł
netto, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2477), powiększone o obowiązujący należny podatek VAT, co stanowi kwotę 29 750,73 zł.
Umowa zostaje zawarta na okres wskazany w § 3 lub do wyczerpania kwoty określonej w § 5 ust. 4 umowy,
w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Z chwilą wyczerpania kwoty określonej w § 5 ust. 4
umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu bez konieczności składania oświadczeń przez jakąkolwiek ze
stron.

6.
7.
8.
9.

Wynagrodzenie rozliczane będzie przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy i
będzie wynikać z faktycznego zapotrzebowania na tablice.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywają się za dostarczoną ilość tablic rejestracyjnych
zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowego wynagrodzenia za odbiór i utylizację wycofanych tablic
rejestracyjnych.
Oferta wykonawcy Stanowi integralną część niniejszej umowy.
§ 6.
ZAPŁATA

1.

2.

3.

Należność za zrealizowane dostawy będą płatne po ich protokolarnym odbiorze na podstawie faktur VAT.
Sumaryczna wartość poszczególnych faktur nie może przekraczać kwoty wynagrodzenia brutto określonej w
§ 5 ust. 4.
Faktury będą wystawione na
Powiat Międzyrzecki
ul. Przemysłowa 2
66-300 Międzyrzecz
NIP: 596-15-43-170
Zapłata za każdą zrealizowaną dostawę będzie dokonywana przelewem z rachunku Zamawiającego na
rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.

§ 7.
KARY UMOWNE
1.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ZAMAWIAJĄCY ma prawo naliczenia
następujących kar umownych:
a) 10% wartości ofertowej brutto określonej w § 5 ust. 3 niniejszej umowy za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
b) 10% wartości ofertowej brutto określonej w § 5 ust. 3 niniejszej umowy za odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,
c) 1% wartości ofertowej brutto za opóźnienie danej partii dostawy za każdy dzień opóźnienia
w dostarczeniu tablic rejestracyjnych, jeżeli opóźnienie wyniosło powyżej 7 dni kalendarzowych.
2. ZAMAWIAJĄCY może
na
zasadach
ogólnych
dochodzić
od
WYKONAWCY odszkodowania
przewyższającego wysokość kar umownych.
3. Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia o
uznaniu wykonania umowy za nienależyte, bądź od dnia odstąpienia od umowy. W przypadku niepodjęcia
przez Wykonawcę przesyłki za dzień doręczenia przyjmuje się 7. Dzień od powtórnie awizowania przez
operatora pocztowego
4. Za nieuregulowanie zobowiązań wynikających z naliczonych kar umownych w terminie określonym w ust. 4,
naliczane są odsetki ustawowe.

§ 8.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.

2.

3.
4.

Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących okolicznościach:
a) likwidacji firmy Wykonawcy w trybie innym niż ogłoszenie upadłości;
b) zajęcia majątku Wykonawcy w toku egzekucji przeciw niemu prowadzonej;
c) naruszenia postanowień umownych mimo wezwania do zaniechania naruszeń;
d) gdy dostarczone tablice są złej jakości lub nie spełniają norm wymaganych przepisami prawa;
e) gdy Wykonawca utracił certyfikat lub uprawnienia do wyrobu i dostawy tablic;
f) gdy Wykonawca został wykreślony z rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne;
g) gdy jej wykonanie zgodnie z aktualną treścią stanowiłoby naruszenie ogólnie obowiązujących przepisów
prawa.
W
razie
istotnej
zmiany
okoliczności
powodującej,
że
wykonanie
umowy
nie
leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie rażącego naruszenia
postanowień umowy przez Zamawiającego mimo wezwania do zaniechania naruszeń.
Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i winno zawierać uzasadnienie.

§ 9.
POZOSTAŁE ZAPISY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
2.

Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z
późn. zm.)
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
§ 11.
Sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 12.
Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy
ZAMAWIAJĄCY a jeden WYKONAWCA.

WYKONAWCA

otrzymuje

ZAMAWIAJĄCY

