Załącznik Nr 2

UMOWA ZP.KD.271.1.16.2017
zawarta w dniu ………………………. roku w Siemiatyczach pomiędzy :
Powiatem Siemiatyckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego
działają:
1) Jan Zalewski – Starosta Siemiatycki
2) Marek Bobel - Wicestarosta,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a

Na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego
załącznik do Zarządzenia Nr 1/2017 Starosty Siemiatyckiego z dnia 10.01.2017r.,
zawarto umowę o następującej treści :
§ 1.
1. Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie i dostarczenie tablic rejestracyjnych
do siedziby zamawiającego, zgodnie z przedmiotem opisanym w zapytaniu
ofertowym stanowiącym integralną część umowy, .
2. Tablice muszą posiadać wszystkie wymagane prawem certyfikaty.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wytwarzania tablic rejestracyjnych wszystkich
rodzajów na potrzeby Zamawiającego oraz dostawy ich do siedziby.
4. Wykonawca jest zobowiązany do dostawy tablic własnym transportem w terminach
i ilościach ustalonych każdorazowo przez Zamawiającego, na podstawie odrębnych
zamówień przekazanych na piśmie faksem, e-mailem lub telefonicznie.
5. Tablice winny być wykonane zgodne z wymogami określonymi w załączniku nr 8 do
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji
i oznaczania pojazdów (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1038) oraz
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
2 maja 2012 roku w sprawie
warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic
rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz.U. z 2012 roku poz.585).
W
przypadku zmiany obowiązujących wzorów na poszczególne rodzaje
tablic
wykonawca realizuje zamówienie wg wzorów wynikających z
obowiązujących
przepisów w dniu produkcji tablic.
6. Zamówienie składane będzie w formie pisemnej faxem lub e-mailem, dopuszcza
się także zamówienie telefoniczne.
§ 2.
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą
w cenach jednostkowych wynosi:
1) tablice rejestracyjne zwyczajne, tymczasowe, zabytkowe i indywidualne
samochodowe jednorzędowe i dwurzędowe w cenie jednostkowej brutto ………….
2) tablice rejestracyjne zwyczajne do przyczep jednorzędowe i dwurzędowe w
cenie jednostkowej brutto - …………….
3) tablice rejestracyjne zwyczajne, tymczasowe, zabytkowe i indywidualne
motocyklowe w cenie jednostkowej brutto - ……………..
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4)
5)
6)

tablice rejestracyjne zwyczajne do ciągników rolniczych w cenie jednostkowej
brutto - ……………….
tablice rejestracyjne zwyczajne i tymczasowe motorowerowe
w cenie
jednostkowej brutto – ………………………..
tablice rejestracyjne jednorzędowe
do ciągników rolniczych
w cenie
jednostkowej brutto - ……………….

2. Ceny podane w ust. 1 będą obowiązywać w rozliczeniach z Zamawiającym przez
okres trwania umowy.
3. Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019r.
4. Maksymalne wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną
ofertą wynosi
§ 3.
1. Zamawiający będzie realizował zamówienie w częściach, tablice rejestracyjne
będą zamawiane partiami zgodnie z potrzebami bieżącymi zamawiającego.
2. Ilość i rodzaj zamawianych tablic rejestracyjnych według potrzeb, Zamawiający
przedłoży w formie pisemnej faksem lub e-mailem, dopuszcza się zamówienie
telefoniczne.
3. Zamawiający zastrzega możliwość nie wykorzystania pełnej ilości podanych w
Załączniku Nr 1 tablic.
4. Odbiór ilościowy i jakościowy będzie następował w momencie dostawy w Urzędzie
Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.
5.Tablice będą dostarczane w opakowaniu, którego wartość wliczona jest w cenę
towaru, obejmującym folię ochronną dla każdego kompletu tablic i pakowanie
kompletów w kartonach w terminie do 7 dni roboczych po otrzymaniu zamówienia.
6. Maksymalne ilości tablic podane są w tabeli stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej
umowy. Zamawiający zastrzega zlecenie dostawy mniejszej ilości tablic jeżeli
wynikać to będzie z zapotrzebowania. Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego
tytułu żadne roszczenia
§ 4.
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie od Zamawiającego za wykonanie przedmiotu
umowy wynikające z iloczynu ilości dostarczonych tablic i ceny jednostkowej
określonej w §2.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność za każdą dostarczoną
partię tablic po jej każdorazowym odbiorze i sprawdzeniu.
3. Protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.
4. Zamawiający zapłaci należność na rachunek ……………………………………………
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
4. W przypadku nienależytego wykonywania lub opóźnienia wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawcę, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną
w wysokości 0,2% wartości brutto umowy o którym mowa w § 2 ust.4 za każdy dzień
opóźnienia.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10 % wartości
przedmiotu zamówienia określonego w § 2 ust.4, w przypadku, gdy odstąpienie od
umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§ 5.
1.Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia
ze strony Zamawiającego są Robert Nowak i Jerzy Olesiuk tel. 85 65 66 566.
2. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia ze
strony Wykonawcy jest …………………………………
§ 6.
1. Wykonawca udzieli na tablice rejestracyjne 3 lata gwarancji.
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2. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych, wymiana wadliwych tablic
rejestracyjnych na wolne od wad nastąpi na koszt Wykonawcy w ciągu 3 dni od dnia
zwrotu wadliwego towaru.
3. Tablice wykonane będą przy zachowaniu warunków określonych w obowiązujących
przepisach zgodnie z posiadanym aktualnym certyfikatem.
§ 7.
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawa zamówień publicznych.
§ 8.
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 9.
Wszelkie spory, mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy, strony
poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwych dla Zamawiającego.
§ 10.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający

