
   

 
ZPI.272.23.2018                  Załącznik nr 4 do SIWZ  

-projekt umowy- 
UMOWA DOSTAWY Nr ZPI.273…...2018 do postępowania nr ZPI.272.23.2018 

 
zawarta w dniu ............2018 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu z Wykonawcą 
wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego (ZPI.272.23.2018) na dostawę tablic rejestracyjnych w 2019 roku. 
 
Umowa została zawarta przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Nowosądeckiego pomiędzy Powiatem 
Nowosądeckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, z siedzibą ul. Jagiellońska 33, 
33-300 Nowy Sącz, w osobach: 
………………………………………………. - Starosty Nowosądeckiego 
………………………………………………. - Wicestarosty Nowosądeckiego 
zwanym dalej Odbiorcą 
i 
..............................................................., z siedzibą : ................................................................ 
reprezentowanym przez : ............................................. 
zwanym dalej Dostawcą. 
Strony zawarły umowę następującej treści: 
 

§1 
1. Dostawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania tablic rejestracyjnych do siedziby Odbiorcy,  

w okresie od dnia 2 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 
2. Dostawca zobowiązuje się do realizowania poszczególnych zamówień na tablice rejestracyjne do 

10 dni roboczych licząc od dnia przesłania zamówienia przez uprawnionego pracownika Odbiorcy.  
3. Dostawca zobowiązuje się do realizowania poszczególnych zamówień na wtórniki tablic 

rejestracyjnych w ciągu ….. dnia roboczego/dni roboczych licząc od dnia przesłania zamówienia przez 
uprawnionego pracownika Odbiorcy.  

4. Szacunkowa maksymalna wartość zamówienia zgodnie z ofertą Dostawcy wynosi 35 500 szt. x ……… = 
…….. zł brutto (słownie: ……………………….. zł).  Odbiorca gwarantuje realizację umowy na poziomie 
minimalnym 28 000 szt. Odbiorca zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku 
przekroczenia ilości minimalnej do wartości i ilości zamówienia określonego w § 1 ust. 4.  
Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Odbiorcy do jego udzielenia, jak również nie 
stanowi podstawy do dochodzenia przez Dostawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu 
niezrealizowania tego zamówienia. 
Realizacja zamówienia opcjonalnego odbędzie się na podstawie informacji, którą Odbiorca przekaże 
Dostawcy pisemnie nie później niż 14 dni przed realizacją umowy na poziomie minimalnym.  

5. Cena brutto jednej tablicy rejestracyjnej/jednego wtórnika tablicy rejestracyjnej ma charakter 
ryczałtowy i wynosi ..................................... zł, (słownie: …………………………………………………………...…zł). 

6. Ostateczna wartość zamówienia zostanie ustalona na podstawie faktycznie zamówionej i dostarczonej 
liczby tablic rejestracyjnych/wtórników oraz ceny jednostkowej, o której mowa w §1 ust. 5.  

7. Dostawa obejmie tablice samochodowe, motocyklowe, motorowerowe, indywidualne, zabytkowe, 
tymczasowe oraz wtórniki tablic. 

8. Dostawca zobowiązuje się utrzymać stałą cenę na wytworzone i dostarczone tablice przez cały okres 
realizacji zamówienia.  
 

§2 
1. Odbiorca zastrzega, że dostarczone tablice wykonane będą według wzorów i wymagań określonych  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie 
rejestracji  i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych /tekst jednolity Dz. U.  
z 2017 r., poz. 2355, ze zmianami/.  

2. Dostawca jest odpowiedzialny względem Odbiorcy za wady fizyczne przedmiotu dostawy. 
3. Przez wady fizyczne rozumie się w szczególności niezgodność przedmiotu dostawy z wzorami 

i wymogami określonymi przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia  



   

11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic 
rejestracyjnych /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2355, ze zmianami/  

4. Strony ograniczają odpowiedzialność z tytułu rękojmi w ten sposób, że Dostawca wymieni wadliwy 
przedmiot zamówienia na nowy, w ciągu 5 dni od żądania wymiany. 

5. Uprawnienia Odbiorcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie dwóch lat, licząc od dnia 
odbioru przedmiotu zamówienia, natomiast uprawnienie za wady prawne przedmiotu zamówienia 
wygasają z upływem dwóch lat od chwili, gdy Odbiorca dowiedział się o istnieniu wady.  

6. W przypadku zgłoszenia reklamacji Odbiorca obowiązany jest zwrócić na koszt Dostawcy tablice 
będące przedmiotem reklamacji w celu wymiany na wolne od wad.  

 
§3 

Odbiorca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia wyrobu (tablic rejestracyjnych/wtórników tablic 
rejestracyjnych) w przypadku gdy nie odpowiada on standardom jakościowym bądź jest wykonany 
niezgodnie z warunkami określonymi §2 ust. 1 umowy. 

 
§4 

1. Dostawca zobowiązany jest do sukcesywnej dostawy tablic własnym transportem i na własny koszt,  
w ilościach podanych każdorazowo przez Odbiorcę, na podstawie odrębnych pisemnych zamówień, 
przesłanych przez upoważnionego pracownika Odbiorcy. 

2. W zbiorczym opakowaniu tablice układane będą kompletami w opakowaniach kartonowych. Kartony 
opisane będą u góry numerem serii. Opakowanie zbiorcze będzie zawierało maksymalnie 50 szt. tablic 
rejestracyjnych.  

3. Ponadto Dostawca zgodnie ze złożoną ofertą zobowiązuje się/nie zobowiązuje się do dodatkowego 
opakowania kompletów i pojedynczych sztuk tablic rejestracyjnych/wtórników folią, papierem bądź 
innym materiałem zapewniającym ich zabezpieczenie przed zarysowaniem w trakcie transportu. 

 
§5 

Odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu zamówienia następował będzie w momencie dostawy, 
w siedzibie Odbiorcy, w magazynie wskazanym przez Odbiorcę. 
  

§6 
1. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za zrealizowane zamówienie każdorazowo po 

przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury do 21 dni od daty jej dostarczenia. 
2. Zapłata należności  nastąpi w drodze przelewu na wskazane w fakturze na konto bankowe Dostawcy. 
3. Dostawca wystawi fakturę dla: 

Nabywca: Powiat Nowosądecki, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, NIP 734-35-44-080, 
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz. 

 
§7 

1. Dostawca udziela trzyletniej gwarancji na dostarczone tablice, z wyłączeniem uszkodzeń 
mechanicznych, powstałych z winy użytkownika.  

2. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane w ciągu trzech dni roboczych. 
 

§8 
Dostawca w okresie związania umową zobowiązuje się do wykonania na rzecz Odbiorcy nieodpłatnej 
kasacji tablic rejestracyjnych. Kasacja przeprowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Dostawca będzie odbierał z siedziby Odbiorcy tablice przeznaczone do kasacji, co … dni kalendarzowych, 
począwszy od dnia 2 stycznia 2019 r. W przypadku, gdy zaplanowany dzień odbioru przypadnie na dzień 
wolny od pracy, odbiór o jakim mowa wyżej nastąpi w najbliższym dniu roboczym. 

 
§9 

1. Dostawca zobowiązany jest zapłacić Odbiorcy karę umowną w wysokości 20% maksymalnego 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 1 ust. 4, w przypadku odstąpienia przez Dostawcę od umowy 
z powodu okoliczności, za które odpowiada. 

2. W razie zwłoki w terminach dostaw wskazanych w: 



   

a) §1 ust. 2 Odbiorca jest uprawniony do żądania od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 
0,5 % wartości brutto przedmiotu dostawy, wskazanej w §1 ust. 4, za każdy dzień zwłoki, 

b) §1 ust. 3 Odbiorca jest uprawniony do żądania od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 
0,7 % wartości brutto przedmiotu dostawy, wskazanej w §1 ust. 4, za każdy dzień zwłoki, 

a) §2 ust. 4 oraz w §7 ust. 2 Odbiorca jest uprawniony do żądania od Dostawcy zapłaty kary 
umownej w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu dostawy, wskazanej w §1 ust. 4, za każdy 
dzień zwłoki. 

2a. W przypadku naruszenia obowiązku wynikającego z §4 ust. 3 niniejszej umowy Odbiorca jest 
uprawniony do żądania od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 40 zł, za każde opakowanie 
zbiorcze, w którym został stwierdzony brak opakowania kompletów i pojedynczych sztuk tablic 
rejestracyjnych folią, papierem bądź innym materiałem zapewniającym ich zabezpieczenie przed 
zarysowaniem.*  

*(Uwaga: ustęp 2a zostanie wpisany tylko do umowy zawartej z wykonawcą, który zaoferował 
w swojej ofercie stosowanie opakowań). 

3. W razie zwłoki w terminie odbioru wskazanym w § 8 Odbiorca jest uprawniony do żądania od 
Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 125 zł za każdy dzień zwłoki.  

4. Odbiorca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy : 

 zwłoka w realizacji zamówienia trwa dłużej niż 14 dni,  

 tablice wykonywane są sprzecznie z obowiązującymi przepisami. 
5. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Dostawcy od zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych. 
6. Odbiorca zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdyby kary 

określone w ust. 1, 2, 2a* i 3 nie pokryły szkody. 
*(Uwaga: odniesienie do ustępu 2a zostanie wpisane tylko do umowy zawartej z wykonawcą,  który 
zaoferował w swojej ofercie stosowanie opakowań). 

7. Odbiorca zastrzega sobie prawo ewentualnego potrącenia wszystkich kar umownych przewidzianych 
w niniejszej umowie z wystawionych przez Dostawcę faktur za wykonaną dostawę, na co Dostawca 
wyraża zgodę. 
 

§10 
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Dostawcy. Wyjątek stanowią okoliczności przewidziane w art. 144 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 

§11 
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Odbiorca będzie mógł odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy.  

§12 
1. Dostawca może zlecić podwykonawcy/om wskazaną w ofercie część umowy. 
2. Dostawcy, który w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, powoływał się na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp na zasoby podwykonawcy lub podwykonawców, 
przysługuje prawo do zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy lub podwykonawców w trakcie 
realizacji umowy. 

3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa w ust.2 niniejszego paragrafu, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Dostawca jest obowiązany wykazać 
Odbiorcy, iż proponowany inny podwykonawca lub Dostawca samodzielnie spełnia je  
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. W celu spełnienia powyższego obowiązku Dostawca przed planowanym dokonaniem zmiany albo 
rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, przedłoży Odbiorcy 
dokumenty wykazujące spełnianie warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy Pzp, określonych przez Odbiorcę w SIWZ, z zachowaniem formy dokumentów określonej 
w SIWZ. 



   

5. Odbiorca oceni dokumenty wykazujące spełnianie przez podwykonawcę lub Dostawcę warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli w wyniku oceny 
przedłożonych dokumentów, Odbiorca stwierdzi, że zaproponowany podwykonawca nie spełnia 
warunków, lub Dostawca samodzielnie nie spełnia ich w stopniu nie mniejszym niż wymagany  
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, Dostawca uprawniony będzie do realizacji umowy 
na dotychczasowych warunkach albo zobowiązany będzie do zaproponowania innych 
podwykonawców, którzy w wyniku oceny Odbiorca spełnią warunki udziału w postępowaniu,  
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp albo, jeżeli w wyniku oceny Odbiorcy, sam spełni te 
warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, do 
osobistego wykonania umowy. 

6. W przypadku niewywiązania się przez Dostawcę z obowiązku określonego w ust. 1 - 5 i dokonania 
zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy bez zachowania procedury określonej powyżej w niniejszym 
paragrafie, Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części  
w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności. 

7. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, w toku realizacji umowy Dostawca może 
korzystać ze świadczeń osób trzecich jako swoich podwykonawców wyłącznie przy zachowaniu 
następujących warunków: 
1) skorzystanie ze świadczeń innych podwykonawców jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Odbiorcy na powierzenie określonemu podwykonawcy ściśle 
określonego zakresu prac; 

2) Odbiorca nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcą/ami, ale może 
skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Dostawcę; 

3) w każdym wypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy, niezależnie od wyrażenia zgody 
przez Odbiorcę, Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań przez 
podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej 
odpowiedzialności podwykonawcy wobec Odbiorcy; 

4) korzystając ze świadczeń podwykonawcy, Dostawca nałoży na niego obowiązek przestrzegania 
wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w umowie w zakresie, w jakim odnosić się one 
będą do zakresu prac danego podwykonawcy, pozostając jednocześnie gwarantem ich 
wykonania oraz przestrzegania przez podwykonawcę. 

 
§13 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych i przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia  1964 r. Kodeks cywilny. 

2. Dostawca wyznacza do kontaktów roboczych: …………………………………………. 
3. Odbiorca wyznacza do kontaktów roboczych: …………………………………………... 
 

§14 
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy podlegają rozstrzygnięciu 
przez sądy powszechne. 

 
§15 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Dostawcy i trzy dla 
Odbiorcy. 
 
 

ODBIORCA:                                                       DOSTAWCA: 
 
 

 


