
projekt 
UMOWA  

DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH  

ZP ……………/……/……… 

 

zawarta w dniu …………….. w Poznaniu pomiędzy: 

Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd z siedzibą 60-509 Poznań ul. Jackowskiego 

18 w imieniu, którego działają: 

 

………………………………………….. 

 

………………………………………….. 

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”  

a  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru Zamawiającego oferty Wykonawcy  zgodnie z art. 4 pkt 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.2164 ze zm.) 
 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie i dostawa wybranych rodzajów tablic 

rejestracyjnych z blachy aluminiowej zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu 
drogowym (t.j.: Dz. U. z 2012, poz. 1137, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 22 lipca 2002 w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1038) oraz 
opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. W zakresie zawartej umowy i określonej w § 4 ust. 2 cenie mieści się również protokolarny odbiór, 
zniszczenie przez pocięcie i złomowanie wycofanych zużytych tablic rejestracyjnych. 

3. Protokół odbioru tablic jest przekazywany do wiadomości i przechowania Wydziałowi Komunikacji 
i Transportu Zamawiającego. 

 
§ 2 

1. Dostawy tablic odbywać się będą sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego 
zamówień e-mailem, następnie potwierdzanych pisemnie. 

2. Dostawa tablic rejestracyjnych odbywa się w terminie do 2 dni od daty złożenia zamówienia e-
mailem. 

3. Dostawa wtórników tablic rejestracyjnych odbywa się w terminie 1 dnia od daty złożenia 
zamówienia e-mailem. 

4. Nieterminowe wykonanie zamówienia upoważnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej 
w wysokości 1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki po upływie terminu, o którym mowa 
w ust. 2 i w ust.3, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
zobowiązany jest on zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości 
przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy. 

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę 
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania niezależnie od zastrzeżonych kar 
umownych, do wysokości poniesionej szkody. 

 
 
 



 
§ 3 

1. Wykonawca dostarcza tablice w miejsce wskazane w zamówieniu przez Zamawiającego na własny 
koszt. 

2. Koszt ubezpieczenia środków transportu i przedmiotu umowy na czas transportu pokrywa 
Wykonawca. 

 
§4  

1. Za każdą partię zamówionych w niżej podanych ilościach tablic, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie zgodne z cenami w ofercie: 

                                                                                          ILOŚĆ                 

– tablice samochodowe zwyczajne /jedno-dwurzędowe/ do 15.200 szt., 

– tablice motocyklowe zwyczajne    do       500 szt., 

– wtórniki tablic samochodowych zwyczajnych /jedno-dwurzędowe/ do 600 szt. 

– wtórniki tablic motocyklowych zwyczajnych                      do 50 szt.  
 

2. Cena za całość przedmiotu zamówienia: …………………………………………………………w tym podatek VAT. 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości tablic w/w tablic 

w przypadku jeśli będzie to uzasadnione mniejszym zapotrzebowaniem.  
 

§ 5 
1. Zamawiający oświadcza, że posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie 

wynagrodzenia Wykonawcy. 
2. Płatność za sukcesywną realizację umowy będzie dokonywana przelewem w terminie 30 dni 

od daty wpływu faktury do Zamawiającego, na podstawie protokołu odbioru tablic 
potwierdzonego przez obie strony. 

 
§ 6 

1. Na dostarczone tablice Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji licząc od daty dostawy towaru wraz 
z fakturą. 

2. Maksymalny termin rozpatrzenia gwarancji wynosi 3 dni. 
3. Wykonawca uwzględnia gwarancję po przeprowadzeniu badań kontrolnych. 
4. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca, zobowiązuje się do dokonania wymiany tablic 

i bezpłatnego dostarczenia tablic bez wad. 
 

§ 7 
Zamówienie będzie realizowane w terminie do 31.12.2016r.  
 

§ 8 
1. W razie zaistnienia 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. 
W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy.  

2. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym. 

 
§ 9 

Dopuszcza się nieistotne zmiany umowy oraz możliwość zmian korzystnych dla Zamawiającego, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

 



§ 10 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają  przepisy 
kodeksu cywilnego.  
 

§11 
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jednym dla 
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.  
 
 
 
 

               ZAMAWIAJĄCY                                                                                                  WYKONAWCA  

 
 


