
UMOWA 
Zawarta w dniu ………………. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy 
Powiatem Ostrowieckim – Zarządem Powiatu w Ostrowcu 
Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. Iłżeckiej 37 zwanym dalej 
Zamawiającym reprezentowanym przez: 
1. Starostę   -  

2. V-ce Starostę   -  

a …………………………….., zwaną dalej Wykonawcą  reprezentowaną 
przez: 
………………………………………. 
 

§ 1. 
1. Umowa została zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych z Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

§ 2. 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa tablic rejestracyjnych 

samochodowych, motocyklowych, motorowerowych, ciągnikowych, 
dla przyczep, jednorzędowych, dwurzędowych, zabytkowych  
i indywidualnych (włącznie z tablicami zamawianymi jako wtórniki) 
określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 
2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1522 j.t.) oraz 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 2012 r., poz. 585). 

2. Orientacyjne łączne zapotrzebowanie na tablice rejestracyjne wynosi 
ok. 12.000 sztuk. 

3. Zamawiający w zależności od potrzeb zastrzega sobie prawo  
do zamówienia mniejszej ilości tablic. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień 
uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 z dnia 
29.01.2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r., 
poz.907 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – Prawo zamówień 
publicznych,  w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na tablice. 
(Do 20% zamówienia podstawowego). 

§ 3. 
1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania 

umowy na podstawie pisemnych zamówień określających  ilość tablic, 
wyróżniki literowe i cyfrowe oraz termin dostawy (10 dni roboczych  
od daty zamówienia), przy czym czas dostawy wtórników w ciągu 2 dni 
od dnia pisemnego otrzymania zamówienia. 



2. Wielkość partii, czyli ilość poszczególnych tablic Zamawiający określi 
każdorazowo według potrzeb. 

§ 4. 
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć tablice opakowane w pudełkach 

kartonowych po 25 kompletów opisanych numerami, każdy komplet 
pakowany w folię. 

2. Dostawy tablic będą wykonywane transportem Wykonawcy i na jego 
koszt do siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć tablice do poszczególnych 
pokoi w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. 

§ 5. 
Strony ustalają, że umowa niniejsza zostaje zawarta na okres czas 
określony – od dnia zawarcia umowy do ………..  
 

§ 6. 

Strony ustalają, że Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy 
otrzymywać będzie wynagrodzenie zgodnie ze złożoną i wybraną ofertą 
i tak za : 
Wykonanie jednego 

kompletu tablic 
rejestracyjnych 

 
Cena 
netto 

 
Podatek  
VAT wg 

stawki 23% 

Cena brutto        
( Cena netto plus 

podatek VAT  
wg stawki 23%) 

Do samochodu 
jednorzędowe i 
dwurzędowe 
a) zwyczajne 

   

b) indywidualne 
c) zabytkowe 

   

d) tymczasowe    
e) tymczasowe badawcze    

Do motocykla 
a) zwyczajne 

   

b) indywidualne    
c) tymczasowe 
d) zabytkowe 

   

Do motoroweru 
a) zwyczajne 

   

b) tymczasowe    
c) indywidualne    
 
 
 



§ 7. 
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie 

przelewem na podstawie faktur częściowych wystawionych  
po faktycznym wykonaniu i dostarczeniu tablic rejestracyjnych 
określonych przez Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne 
będzie z Działu 75020 § 4300. Wartość umowy nie przekroczy  
kwoty ……………….. (słownie: …………………………). 

2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół podpisany przez strony  
i zawierający oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy został 
wykonany bez wad a także stwierdzający ewentualne naliczenie przez 
Zamawiającego kar umownych z podaniem ich wysokości i przyczyn 
naliczenia. 

3. Faktury będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego przelewem bankowym na konto Wykonawcy  
nr: ……………………………………. 

§ 8. 
1. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia  

z ramienia Wykonawcy będzie ……………………………….. 
4. Osobą odbierającą z ramienia Zamawiającego będzie Naczelnik 

Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu 
Świętokrzyskim - Krystyna Niedziela. 

§ 9. 
1. Strony ustaliły, iż Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi  

na przedmiot umowy. Termin rękojmi ……………. od dnia 
dostarczenia przedmiotu zamówienia. 

2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wad lub usterek 
w dostarczanych tablicach wynikających z winy Wykonawcy, 
Wykonawca dokona ich bezpłatnej naprawy lub wymiany w terminie 
3 dni roboczych od daty zgłoszenia i na swój koszt dostarczy  
do siedziby Zamawiającego. 

§ 10. 
1. Strony ustalają, iż w przypadku niewykonania dostawy w terminie          

o którym mowa w § 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 
umowne w wysokości równej wynagrodzeniu Wykonawcy  
za wykonanie 10 kompletów tablic zwyczajnych do samochodu  
za każdy dzień stwierdzonego przez Zamawiającego opóźnienia. 

2. W przypadku gdy kary umowne nie zrekompensują w pełni poniesionej 
szkody strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych.    

3. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych 
Wykonawcy. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania 
Wykonawcy. 

 



 
§ 11. 

Zamawiający może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej  
pod rygorem nieważności, na miesiąc naprzód na koniec miesiąca 
kalendarzowego w przypadku istotnego naruszenia warunków umowy 
przez Wykonawcę. 

§ 12. 
1. Ewentualne zmiany treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą 

obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu. 
2. Zmiany treści umowy bez zachowania formy pisemnej są nieważne. 
3. Zmiany treści umowy nie mogą być dokonywane z naruszeniem 

art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 13. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 14. 
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących 
egzemplarzach, pod dwa dla każdej ze stron. 
 
 

 
 
Zamawiający:       Wykonawca:                                                            

 


