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Projekt           Załącznik nr 1 

 

U M O W A  NR .....………… 
zawarta w dniu ……………………… 

 
pomiędzy: 
Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 

1. Pani Małgorzata Tudaj  – Starosta  
2. Pan Józef Gisman – Wicestarosta  

Siedziba Zarządu Powiatu - Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn-Koźle, NIP 7492096439, 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 
a 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
 
zwanymi w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 

§1 
 

1. Zamawiający na podstawie przeprowadzonego zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia 
ofert, zleca Wykonawcy wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu 
Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13 określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów 
oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r., poz. 2355 ze zm.). 

2. Ilość tablic będzie określona na podstawie odrębnych zamówień. 
3. Ilość zamawianych tablic uzależniona jest od potrzeb Zamawiającego oraz jest limitowana wartościowo                

do kwoty zawartej w planie finansowym na rok 2021. 
 

§2 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę wymienioną w §1 zgodnie z bieżącym zamówieniem 
Zamawiającego, warunkami określonymi w zaproszeniu do złożenia ofert, zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z obowiązującymi normami. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich dokumentów wymaganych prawem niezbędnych                  
do dopuszczenia wyrobu do stosowania. 

 

§3 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zlecenie w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Dopuszcza 
się możliwość dokonywania zleceń: faxem lub telefonicznie, przy czym wymaga to pisemnego 
potwierdzenia. 

2. Umowa zostaje zawarta na okres od daty zawarcia umowy do 31.12.2021 r. 
3. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone w ramach niniejszej umowy tablice 

rejestracyjne. Karta gwarancyjna sporządzona przez Wykonawcę stanowi załącznik do umowy. 
 

§4 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się ponieść wszystkie koszty, jakie powstaną w związku z wykonaniem i dostawą 
przedmiotu umowy. 

2. Wielkość dostawy – dostawa tablic w ilościach określonych każdorazowo według potrzeb Zamawiającego. 
3. Dostarczane tablice Wykonawca będzie dostarczał w opakowaniu kartonowym, po 50 sztuk tablic  

w jednym opakowaniu. 

4. Wykonawca dostarczy zamówione każdorazowo tablice na własny koszt i pod wskazany przez 
Zamawiającego adres. 

5. Wykonawca zobowiązuje się odbierać ze Starostwa i niszczyć wycofane tablice rejestracyjne na własny 
koszt. 

6. Zamawiający jest zobowiązany dokonać odbioru wykonanego produktu w dniu dostarczenia uwzględniając 
tylko dni robocze w godzinach pracy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w dostarczonych tablicach, stwierdzonych przez 
Zamawiającego w terminie do 4 dni liczonych od daty otrzymania zgłoszenia o wadach.            
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8. Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu zamówienia jest dowód dostawy + faktura VAT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

§5 
1. Wynagrodzenie jednostkowe brutto za wykonanie tablic: 
 

Lp. Nazwa artykułu Cena w zł brutto/szt. 

1 Tablice  samochodowe zwyczajne, w tym:  

 a) odmiana jednorzędowa       

 b) odmiana dwurzędowa         

2 
Tablice  samochodowe zwyczajne do oznaczania pojazdów 
elektrycznych lub napędzanych wodorem, w tym: 

 

 a) odmiana jednorzędowa       

 b) odmiana dwurzędowa         

3   Tablice samochodowe indywidualne, w tym:  

 a) odmiana jednorzędowa       

 b) odmiana dwurzędowa         

4 
Tablice samochodowe indywidualne do oznaczania pojazdów 
elektrycznych lub napędzanych wodorem, w tym: 

 

 a) odmiana jednorzędowa       

 b) odmiana dwurzędowa  

5 Tablice motocyklowe zwyczajne  

6 
Tablice motocyklowe zwyczajne do oznaczania pojazdów 
elektrycznych lub napędzanych wodorem 

 

7 Tablice motocyklowe indywidualne  

8 
Tablice motocyklowe indywidualne do oznaczania pojazdów 
elektrycznych lub napędzanych wodorem 

 

9 Tablice motorowerowe zwyczajne    

10 
Tablice motorowerowe zwyczajne  do oznaczania pojazdów 
elektrycznych 

 

11 Tablice samochodowe zabytkowe, w tym:  

 a) odmiana jednorzędowa        

 b) odmiana dwurzędowa          

12 Tablice motocyklowe zabytkowe   

13 Tablice samochodowe tymczasowe, w tym:  

 a) odmiana jednorzędowa        

 b) odmiana dwurzędowa          

14 Tablice samochodowe tymczasowe badawcze, w tym:  

 a) odmiana jednorzędowa        

 b) odmiana dwurzędowa          

15 Tablice motocyklowe tymczasowe    

16 Tablice motocyklowe tymczasowe badawcze    

17 Tablice motorowerowe tymczasowe     

18 Tablice motorowerowe tymczasowe badawcze     

19 Tablice samochodowe jednorzędowe zmniejszone  

20 
Tablice samochodowe jednorzędowe zmniejszone do oznaczania 
pojazdów elektrycznych lub napędzanych wodorem 

 

21 Tablice tymczasowe jednorzędowe zmniejszone  

22 Tablice profesjonalne samochodowe  

 a) odmiana jednorzędowa        

 b) odmiana dwurzędowa          

23 Tablice profesjonalne motocyklowe  

24 Tablice profesjonalne motorowerowe  
 

2. Całkowita wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi: 
 

…………………………………. zł brutto  
 
(słownie: ………………………………………………………………………………………….) 
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§6 
1. Zrealizowanie zamówienia, o których mowa w  §1 ust. 1 i dokonanie bezusterkowego odbioru przez 

Zamawiającego, stanowi podstawę do wystawienia faktury. 
2. Wykonawca wystawi fakturę VAT dla – Nabywca: Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski Plac Wolności 13 47-220 

Kędzierzyn-Koźle, NIP 7492096439; Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu Plac Wolności 
13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Zamawiający dokona zapłaty w terminie 40 dni od daty otrzymania faktury                
na wskazane przez Dostawcę konto. 

3. Za termin zapłaty uważa się datę wypływu środków pieniężnych z rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§7 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie: 
a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca                           

w wysokości 5% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 2. 
b) opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 2 

umowy za każdy dzień opóźnienia. 
c) opóźnienia w usunięciu wad w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 2 

umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego do 
usunięcia wad. 

§8 
W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość kar umownych, każda ze stron może żądać 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 

§9 
Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się Pana 
Dariusza Strzelec lub osobę upoważnioną przez Starostę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

 

§10 
1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadków dotyczących:  
a. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na okoliczności, które uniemożliwiają 

wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, nie pozwalają na zachowanie parametrów 
technologicznych i jakościowych, których nie można było przewidzieć na etapie podpisania umowy;  

b. dopuszczalnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, która może nastąpić w wyniku wystąpienia 
niemożliwych do przewidzenia: 
− zmian obowiązujących przepisów np. w zakresie stawki podatku vat, 
− konieczności zwiększenia ilości zamawianych tablic rejestracyjnych, wynikających ze zmian 

obowiązujących przepisów oraz ilości rejestrowanych pojazdów powodujących konieczność 
zapewnienia ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego  
w Kędzierzynie-Koźlu. 

2. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie nie mogą powodować wykroczenia poza określenie 
przedmiotu zamówienia zawartego w zaproszeniu do złożenia oferty nr ZP.2600.115.2020. 

 

§11 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o wystąpieniu 
okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie  
z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy. 

§12 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  
2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy, w razie niemożności ich 

polubownego rozstrzygnięcia, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy z uwagi na siedzibę Zamawiającego. 
3. Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
 

§13 
Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy,  
a 2 egzemplarze dla Zamawiającego.  
 
                                   ZAMAWIAJĄCY                                                    DOSTAWCA 
 


