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WZÓR

UMOWA
zawarta w Opolu w dniu ............................ pomiędzy:

Powiatem Opolskim, 45- 068 Opole, ul. 1 Maja 29
(NIP 754-30-23-121, REGON 531412585)
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez :
1.
2.
a firmą
..................................................................................................................................,
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:
........................................................................................
Wyboru Wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ).
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu
………………. szt. tablic rejestracyjnych pojazdów wraz z użyczeniem
oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień
w zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz w Ofercie przetargowej Wykonawcy z dnia .....................,
stanowiących załączniki do niniejszej umowy.
2. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia
31.12.2018 r. lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 3 ust. 2.
3. Ilość zamawianych tablic rejestracyjnych ma charakter szacunkowy. Szczegółowa
ilość zamawianych poszczególnych rodzajów tablic będzie określana przez
Zamawiającego każdorazowo pisemnymi zamówieniami, faxem lub pocztą
elektroniczną i będzie dokonywana sukcesywnie, partiami według potrzeb
Zamawiającego.
Zmniejszenie ilości zamawianych tablic nie rodzi żadnych roszczeń po stronie
Wykonawcy.
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§2
1. Dostarczenie przez Wykonawcę odpowiednich partii tablic do magazynu
Zamawiającego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29
nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od złożenia pisemnego zamówienia, a w
przypadku dostaw ekspresowych ( do 300 sztuk) w ciągu 48 godzin od momentu
złożenia przez Zamawiającego pisemnego zamówienia pocztą elektroniczną lub
faxem.
Ekspresowe dostawy dorabianych wtórników tablic następować będą w ciągu
24 godzin od momentu złożenia pisemnego zamówienia poczta elektroniczną lub
faxem.
2. Transport i opakowanie tablic – na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. W przypadku zmiany wzoru tablic rejestracyjnych wprowadzonych w drodze
zmiany przepisów Wykonawca będzie dostarczał tablice wg. nowych wzorów.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie wynikające z cen jednostkowych wskazanych w ofercie
przetargowej Wykonawcy oraz ilości rzeczywiście dostarczonych tablic.
2. Cenę umowną ustala się na kwotę brutto…………………………………………zł
[wysokość ceny ofertowej]
Słownie :…………………………………………………………………………………..
w tym podatek VAT- 23 % w wysokości ………………………. zł
3. Wykonawca gwarantuje
obowiązywania umowy.

stałość

cen

jednostkowych

netto

w

okresie

4. Maksymalna wartość umowy brutto nie przekroczy…..…………………………. zł.
[wysokość ceny ofertowej]
5. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w wyniku ustawowej zmiany
procentowych stawek podatku VAT, wartość wynagrodzenia określonego w ust. 2
zostanie odpowiednio dostosowana w drodze pisemnego aneksu do niniejszej
umowy.
6. Zapłata następować będzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na wystawianej fakturze, w terminie
do 14 dni od daty potwierdzonego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego odbioru
zamówionych partii tablic i pokwitowania odbioru prawidłowo wystawionej faktury
VAT.
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§4
1. Wykonawca oświadcza, że tablice rejestracyjne będące przedmiotem umowy
są wolne od wad.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub pomyłek
w przedmiocie dostawy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej
nieodpłatnej wymiany tablic – nie później niż w terminie 2 dni od otrzymania
reklamacji od Zamawiającego.
§5
Wykonawca na dostarczone tablice rejestracyjne udziela gwarancji na okres
…………lat licząc od daty potwierdzonego przez Zamawiającego odbioru
zamówionych partii tablic.
§6
Najpóźniej w ciągu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia
Wykonawca
zobowiązuje się bezpłatnie odbierać od Zamawiającego, wycofane komisyjnie
z użytku tablice rejestracyjne i zniszczyć je zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
§7
1. W razie opóźnień w realizacji zamówienia w stosunku do terminów, o których
mowa w § 2 ust.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 5% wartości brutto poszczególnych zamówionych partii tablic,
odpowiednio za każdy dzień opóźnienia.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny
umownej, o której mowa w § 3 ust 2, w przypadku odstąpienia od realizacji
umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ceny
umownej, o której mowa w § 3 ust.2, w przypadku odstąpienia od realizacji
umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, za wyjątkiem wystąpienia
sytuacji unormowanej w art.145 Prawa zamówień publicznych.
4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca wymieni tablice na wolne od wad,
w terminie 7 dni od daty stwierdzenia wady pod rygorem zapłaty kar umownych
w wysokości 10% wartości brutto wadliwej partii tablic, za każdy dzień
opóźnienia.
5. W przypadku naliczenia kar umownych, Wykonawca wyraża zgodę na ich
potrącanie przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
6. Zamawiający
zastrzega
sobie
prawo
uzupełniającego na zasadach ogólnych.

dochodzenia

odszkodowania
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§8
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane
wyłącznie w formie pisemnej – pod rygorem nieważności .
2. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku :
a. zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy,
b. zmiany nazwy, adresu spowodowane zmianą formy organizacyjno - prawnej,
przekształceniem lub połączeniem z innym podmiotem,
c. zmiany podwykonawców, za uprzednią zgodą Zamawiającego [jeśli dotyczy]

§9
1. Umowa może zostać rozwiązana prze każdą ze stron z zachowaniem
2 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Umowa ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym w przypadku utraty przez
Wykonawcę któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 75 a ust.2
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. -Prawo o ruchu drogowym oraz określonych
w przepisach dotyczących warunków oraz sposobu produkcji i dystrybucji tablic
rejestracyjnych.
§ 10
W sprawach nie unormowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały
zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym.

§ 11
Wszelkie ewentualne spory wynikające na tle stosowania postanowień niniejszej
umowy, strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia –
właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego sąd powszechny.

§ 12
Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonać
przeniesienia wierzytelności z tytułu niniejszej umowy w formie przelewu bądź
w jakiejkolwiek innej formie.
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§ 13
Do kontaktów w celu realizacji przedmiotowej umowy Strony wyznaczają następujące
osoby:
1. ……………………………… nr tel. …………………………………… adres
mailowy ………………………………………………...- ze strony Zamawiającego
2. ……………………………….
nr
tel…………………………………..
adres
mailowy …………………………………………………- ze strony Wykonawcy

§ 14

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egzemplarze dla
Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

