Zwoleń, dnia 02.02.2016 r.
Starostwo Powiatowe
Ul. Wł. Jagiełły 4
26-700 Zwoleń
Znak sprawy: ESZ.272.1.2016

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ
na : Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów dla
Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Zwoleniu.
I.Zamawiający:
Powiat Zwoleński z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Wł. Jagiełły 4 zaprasza do składania
propozycji cenowych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej poniżej 30 000 euro, w myśl art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawom zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa nowych tablic rejestracyjnych do
oznaczania różnego typu pojazdów, wykonanie i dostawa wtórników tablic rejestracyjnych i odbioru
tablic złomowanych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Zwoleniu.
2. Wymagania techniczne, konstrukcyjne, materiałowe, technologiczne, jakościowe, wzornictwo,
kolorystyka, algorytm tworzenia numerów rejestracyjnych oraz inne warunki jakie muszą spełniać
tablice rejestracyjne określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002
r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1522).
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu zamówienia odpowiadającego określonym
normom lub specyfikacją technicznym, o których mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o
systemie oceny zgodności ( Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.)
4. Spełnienie powyższych wymagań Wykonawca winien udokumentować certyfikatami wydanymi przez
uprawnione jednostki badawcze na produkty objęte zamówieniem.
5. Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu przed podpisaniem umowy przedstawi
Zamawiającemu wymagane certyfikaty.
6. Wykonawca tablic rejestracyjnych musi spełniać wymagania określone w art. 75 ustawy z 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) 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)
7. W przypadku zmiany obowiązujących wzorów na poszczególne rodzaje tablic Wykonawca będzie
realizował zamówienie wg wzorów wynikających z obowiązujących przepisów w dniu produkcji tablic.
8. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem, wykonanie i sukcesywną dostawę tablic
rejestracyjnych wg następującego asortymentu i w określonych ilościach, są to ilości szacunkowe;
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rodzaje tablic rejestracyjnych
Tablice samochodowe zwyczajne jednio dwurzędowe
Tablice motocyklowe/ ciągnikowe zwyczajne
Tablice motorowerowe zwyczajne
Tablice samochodowe zabytkowe jedno i dwurzędowe
Tablice motocyklowe zabytkowe
Tablice samochodowe indywidualne
Tablice motocyklowe indywidualne
Wtórniki w/w tablic

Jedn. miary
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Szacunkowe ilości
17 750
1 000
500
20
10
60
45
300

Odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku i przeznaczonych do utylizacji w sposób zgodny z
przepisami prawa.

10. Wskazane ilości tablic rejestracyjnych mają charakter szacunkowy i Zamawiający nie gwarantuje ich
całkowitej realizacji. Ostateczna wielkość dostawy może ulec zmianie w zależności od potrzeb
Zamawiającego.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego poszczególnych tablic
rejestracyjnych i zwiększenie w zamian zakresu ilościowego innych tablic rejestracyjnych z
asortymentu objętego niniejszym zamówieniem. Zmiany ilościowe poszczególnych rodzajów tablic
rejestracyjnych będą dokonywane proporcjonalnie pod względem ich wartości i nie będą miały
wpływu na wartość zawartej umowy.
12. Tablice będą dostarczane Zamawiającemu w ilościach określonych w zamówieniu, przesłanym
Wykonawcy faksem, e-mailem lub zgłoszonym telefonicznie ( forma do uzgodnienia) a termin
dostawy jednej partii nie może być dłuższy niż 7 dni.
13. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć tablice rejestracyjne w trybie
awaryjnym w ciągu 48 godzin.
14. Wykonawca będzie dostarczał i odbierał tablice własnym środkiem transportu do/z siedziby Wydziału
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, ul. Perzyny 86
15. Dostarczone tablice winny być opakowane w folię w paczkach z czytelnym opisem numeru serii i
numerami kolejnymi.
16. Wszystkie koszty związane z dostawą nowych tablic rejestracyjnych oraz odbiorem wycofanych z
użytku ponosi Wykonawca.
17. Zamawiający wymaga co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane i dostarczone tablice.
III Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1.
2.

3.

4.

5.

Propozycja cenowa musi obejmować całość zamówienia, zgodnie z rozdziałem II niniejszego zaproszenia.
Propozycja cenowa pod rygorem nieważności musi być sporządzona w sposób czytelny ( pismem
maszynowym na komputerze bądź odręcznie), w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej,
podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Zamawiający uznaje, że podpisem złożonym jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać
imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i
nazwiska to musi on być uzupełniony napisem (np. w formie odcisku pieczęci) z którego można odczytać
imię i nazwisko podpisującego.
Propozycję cenową należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej naruszalność do terminu jej otwarcia
zaadresowanej:
Powiat Zwoleński, ul. Wł. Jagiełły 4 , 26-700 Zwoleń
i oznaczonej : Dostawa tablic rejestracyjnych do W K i T Starostwa Powiatowego w Zwoleniu ” nie
otwierać przed dniem 09.02. 2016 r. godz. 9:15 na kopercie należy podać adres Wykonawcy.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną propozycję cenową .Złożenie więcej niż jednej do niniejszego
postępowania, spowoduje odrzucenie wszystkich propozycji cenowych
złożonych przez danego
Wykonawcę.

IV. Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
V. Kryteria wyboru propozycji cenowej.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej Zamawiający będzie się kierował kryterium
najniższej ceny
VI. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
1. Wykonawca składając propozycję cenową, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:
1) formularz propozycji cenowej Zał. Nr 1 do niniejszego zaproszenia;
2) oświadczenie o spełnieniu warunków na podst. art. 22 ust. 1 Zał. Nr 2 do niniejszego zaproszenia;
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 Zał .Nr 3 do niniejszego
zaproszenia :
4) parafowany projekt umowy Zał. Nr 4 do zaproszenia;
VII. Opis sposobu obliczania ceny:
1) cenę propozycji należy przedstawić jako cenę brutto

2) Cena musi obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji
przedmiotu zamówienia, w tym: wytworzenia, koszty związane z zabezpieczeniem przedmiotu
dostawy, koszty dostarczenia i odbioru przedmiotu zamówienia i rozładunku.
3) Cena oferty winna być wyrażona w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku a Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
zamówienia.
VIII. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
1. Propozycję cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Starostwo Powiatowe w Zwoleniu,
przy ul. Wł. Jagiełły 4 ( kancelaria pok. Nr 9) w terminie do dnia 09.02.2016 roku do godz. 9:00
IX. Miejsce oraz termin otwarcia propozycji cenowych.
1. Otwarcie propozycji cenowych nastąpi dnia 09.02.2016 roku o godz. 9: 15 w siedzibie Zamawiającego w
Zwoleniu przy ul. Wł.Jagiełły 4.
X. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest :
Pan Ryszard Fijoł tel./48/6764709
Pani Jadwiga Szarpak tel. /48/6763389 wew.17
XI. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
1.Zamawiający ustala ogólny projekt umowy na realizację zamówienia Zał. Nr 4.do niniejszego
zaproszenia.
2.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 3 dni od daty
powiadomienia Wykonawcy o wyborze jego propozycji cenowej,

Zatwierdził
Arkadiusz Sulima
Wicestarosta

Zał. Nr 1

PROPOZYCJA CENOWA
na: Wykonanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów
dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Zwoleniu.
Ja. niżej podpisany …………………………………………………………………………………………………………………….
działając w imieniu firmy ……………………………………………………………………………………………………………
tel: ………………………………. Fax ………………………………………… e-mail……………………………………………….
w odpowiedzi na Zaproszenie do składania propozycji cenowej nr: ESZ.272.1.2016, składając
propozycję cenową w niniejszym postępowaniu na wyżej określony przedmiot zamówienia, oferuję
cenę brutto……………………………….. zł. ( słownie zł:…………………………………………………..) w tym ceny
jednostkowe tablic rejestracyjnych:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rodzaje tablic rejestracyjnych
Tablice samochodowe zwyczajne jednio dwurzędowe
Tablice motocyklowe/ ciągnikowe zwyczajne
Tablice motorowerowe zwyczajne
Tablice samochodowe zabytkowe jedno i dwurzędowe
Tablice motocyklowe zabytkowe
Tablice samochodowe indywidualne
Tablice motocyklowe indywidualne
Wtórniki w/w tablic

Jedn. miary
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

Cena jedn. brutto

Termin realizacji zamówienia - 36 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegamy wykluczeniu z
niniejszego postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oświadczamy, że akceptujemy warunki zawarte w projekcie umowy, stanowiące Zał. Nr 4 do
Zaproszenia a, w przypadku wyboru naszej propozycji cenowej zobowiązujemy się do jej zawarcia w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Na wykonany i dostarczony przedmiot zamówienia udzielamy 36 miesięcznej gwarancji.
Załącznikami do niniejszego formularza są:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………… dnia ……………………………………….

………………………………………………………………………………..
/pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej/
Zał. Nr 2

………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Składając propozycję cenową w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Wykonanie i
sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów dla Wydziału
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Zwoleniu.
Będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oświadczam/y*, że spełniam/y* warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), dotyczące:


posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;



posiadania wiedzy i doświadczenia;



dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;



sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.........................., dnia .................... r.

.....................................................................................

/pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej/

ZAŁ. NR 3

……………………………………………………………
/pieczęć firmowa Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając propozycję cenową w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie
i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów dla Wydziału
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Zwoleniu.
oświadczam /oświadczamy, że:
nie ma podstaw do wykluczenia naszej firmy z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art.
24 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 r.
poz. 907 ze zm.)

.........................., dnia .................... r.

.....................................................................................

/pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej/

Zał. Nr 4

Ogólne warunki umowy
zawarta w dniu ……………………… 2016 roku w Zwoleniu pomiędzy Powiatem Zwoleńskim z siedzibą w
Zwoleniu przy ul. Wł. Jagiełły 4 , 26-700 Zwoleń.
NIP: 811-17-66-100 REGON: 670223221
reprezentowanym przez:
1. …………………………………………. - Starostę Zwoleńskiego
2. …………………………………………. - Wicestarostę
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”
a firmą ………………………………………………… z siedzibą w ………………………………………… przy ul. ………………………,
NIP: …………………………………….. REGON: …………………………….
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………………….. reprezentowanym przez:
…………………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru propozycji cenowej Wykonawcy , prowadzonym zgodnie
z art. 4 pkt 8 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą „Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się
na zasadach określonych w niniejszej umowie, do wykonania i dostawy nowych tablic rejestracyjnych
do oznaczania pojazdów, wykonania i dostawy wtórników tablic rejestracyjnych i odbioru tablic
złomowanych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Zwoleniu.
Wymagania techniczne, konstrukcyjne, materiałów, technologiczne, jakościowe, wzornictwo,
kolorystyka, algorytm tworzenia numerów rejestracyjnych oraz inne warunki jakie muszą spełniać
tablice rejestracyjne określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w
sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1522).
Spełnienie powyższych wymagań Wykonawca winień udokumentować certyfikatami Instytutu
Transportu Samochodowego w Warszawie na produkty objęte zamówieniem.
W przypadku zmiany obowiązujących wzorów na poszczególne rodzaje tablic Wykonawca realizuje
zamówienie wg wzorów wynikających z obowiązujących przepisów w dniu produkcji tablic.
Sukcesywne dostawy stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia będą obejmować:
Lp.
Rodzaje tablic rejestracyjnych
Jedn. miary
Szacunkowe ilości
1.
Tablice samochodowe zwyczajne jednio dwurzędowe
szt.
17 750
2.
Tablice motocyklowe/ ciągnikowe zwyczajne
szt.
1 000
3.
Tablice motorowerowe zwyczajne
szt.
500
4.
Tablice samochodowe zabytkowe jedno i dwurzędowe
szt.
20
5.
Tablice motocyklowe zabytkowe
szt.
10
6.
Tablice samochodowe indywidualne
szt.
60
7.
Tablice motocyklowe indywidualne
szt.
45
8.
Wtórniki w/w tablic
szt.
300
Odbiór przez Wykonawcę z Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Zwoleniu
oraz fizyczne zniszczenie (kasacja)tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku i przeznaczonych do
złomowania nastąpi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego poszczególnych tablic
rejestracyjnych i zwiększenie w zamian zakresu ilościowego innych tablic rejestracyjnych z
asortymentu objętego niniejszą umową. Zmiany ilościowe poszczególnych rodzajów tablic

8.
9.

rejestracyjnych będą dokonywane proporcjonalnie pod względem ich wartości i nie będą miały
wpływu na wartość niniejszej umowy.
Zamawiający zastrzega możliwość nie wykorzystania pełnej ilości zamówionych tablic bez prawa do
roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.
Wszelkie koszty związane z dostawą nowych ilości tablic rejestracyjnych oraz odbiorem wycofanych z
użytku ponosi Wykonawca.
§ 2.
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Wykonawca zobowiązuje się w zależności od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego do
wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych objętych niniejszą umową.
Wszystkie tablice rejestracyjne dostarczone przez Wykonawcę:
1) Muszą być produktami nowo wytworzonymi, wykonanymi zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, zapakowanymi w trwałe i czytelnie opisane opakowanie zbiorcze, a każdy
egzemplarz/komplet w foliowe opakowanie jednostkowe.
2) Muszą posiadać aktualny certyfikat potwierdzający zgodność produktu z obowiązującymi
normami technicznymi wydanymi przez Zakład Certyfikacji i Badań Instytutu Transportu
Samochodowego.
Tablice będą dostarczane Zamawiającemu w ilościach określonych w zleceniu przesłanym
Wykonawcy pisemnie, faksem, e-mailem lub zgłoszonych telefonicznie partiami, według potrzeb
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się tablice rejestracyjne dostarczyć zgodnie z bieżącym
zapotrzebowaniem Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, od dnia otrzymania
jednostkowego zlecenia a w przypadkach niecierpiących zwłoki w ciągu 24 godzin od złożenia
zlecenia przez Zamawiającego.
Wykonawca będzie dostarczał i odbierał tablice rejestracyjne własnym środkiem transportu do
Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Zwoleniu przy ul. Perzyny 86.
Wszelkie koszty związane z dostawą, załadunkiem i rozładunkiem nowych tablic rejestracyjnych
oraz odbiorem wycofanych z użytku ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewnia niezmienność cen w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
§ 3.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane i dostarczone tablice rejestracyjne na
okres 36 miesięcy.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dostawy każdej partii tablic
rejestracyjnych.
W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad dostarczonych
tablic rejestracyjnych, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną:
1) z nieprawidłowego wykonania z obowiązującą normą i wzorem;
2) z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy;
Reklamacje Zamawiającego będą rozpatrywane przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 3 dni
licząc od daty zgłoszenia.
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych tablic rejestracyjnych, w terminie 48 godzin od
daty otrzymania zgłoszenia, na wolne od wad i ponosi koszty tej wymiany.
Niniejsza umowa stanowi gwarancję bez konieczności wystawiania dodatkowego dokumentu.
§ 4.

1.

Łączna wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ……………………… zł. brutto
((słownie zł……………………………………………………….) ustalonego na podstawie propozycji cenowej
złożonej przez Wykonawcę stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, która to cena zawiera
wszystkie opłaty oraz koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy, wszystkie opłaty i podatki, upusty i rabaty a w szczególności koszty zniszczenia (kasacji) tablic
rejestracyjnych wycofanych z użytku i przeznaczonych do złomowania, koszty załadunku i rozładunku
oraz podatek VAT.

2.

Poniższa tabela przedstawia oznaczenia oraz ceny jednostkowe za poszczególne rodzaje tablic
rejestracyjnych, stanowiące składniki dostawy będącej przedmiotem niniejszej umowy, które nie mogą
ulec zmianie przez okres obowiązywania niniejszej umowy.
Lp.
Rodzaje tablic rejestracyjnych
Jedn. miary
Cena jedn. brutto
1.
Tablice samochodowe zwyczajne jednio dwurzędowe
szt.
2.
Tablice motocyklowe/ ciągnikowe zwyczajne
szt.
3.
Tablice motorowerowe zwyczajne
szt.
4.
Tablice samochodowe zabytkowe jedno i dwurzędowe
szt.
5.
Tablice motocyklowe zabytkowe
szt.
6.
Tablice samochodowe indywidualne
szt.
7.
Tablice motocyklowe indywidualne
szt.
8.
Wtórniki w/w tablic
szt.

3.

Należność Wykonawcy za wykonanie poszczególnych zleceń dostarczenia tablic rejestracyjnych
stanowić będzie iloczyn ceny jednostkowej określonym w ust. 2 oraz ilości tablic objętych danym
zamówieniem.
Rozliczenie finansowe z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy następować będzie każdorazowo
po wykonaniu przez Wykonawcę zlecenia i doręczeniu Zamawiającemu faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę za odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń tablice rejestracyjne dostarczone na
podstawie zlecenia.
Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może wystawić fakturę VAT bez wymaganego podpisu
Zamawiającego na fakturze. Termin płatności faktury 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej
faktury.
Za dzień płatności strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Żadna ze stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy na rzecz osób
trzecich, bez pisemnej zgody drugiej strony.

4.

5.

6.
7.

§ 5.
1.
2.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany przez okres 36 miesięcy tj od
dnia …………………….. 2016 r. do ……………………………..2019 r.
Umowa może być rozwiązana w każdym czasie w przypadku gdy Zamawiający wyczerpie
zamówieniami częściowymi całość zamówienia określonego w §1 ust. 5.
§ 6.

1.

2.
3.

4.

5.

Zamawiający ma prawo podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności
ujawnione zostaną:
1) Niezgodności dostarczonych tablic rejestracyjnych z treścią zlecenia;
2) Niezgodności parametrów dostarczonych tablic rejestracyjnych z zapisami niniejszej umowy lub
przepisami prawa;
3) Wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zlecenia/umowy lub jego części zgodnie z
przeznaczeniem;
Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy lub jego części wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt przedmiot umowy wolny od wad.
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad przedmiotu umowy lub jego części stwierdzonych i
zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie odbioru w terminie nie dłuższym niż 48 godzin licząć od
zgłoszenia.
Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad, Zamawiający ma
prawo zlecić wykonanie umowy lub jego części wybranemu przez siebie innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do roszczeń i naprawienia szkody powstałej w wyniku zwłoki.
Koszty związane z usunięciem wad lub ponownym wykonaniem przedmiotu umowy lub jego części po
raz drugi w całości obciążają Wykonawcę.

6.

Za uszkodzenia tablic rejestracyjnych, stanowiących przedmiot niniejszej umowy powstałych w trakcie
transportu odpowiada Wykonawca.

1.

2.
3.

§ 7.
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadkach:
1) Zwłoki w wykonaniu realizacji poszczególnych dostaw-zleceń jednostkowych, w wysokości
0,5% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia, zaś w
przypadku opóźnieni w usunięciu wad 1% wartości brutto tablic podlegających reklamacji.
2) Z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
3) Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy a w
szczególności z nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w
wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.1.
Zapłata należności tytułem kar umownych następować będzie na podstawie noty obciążeniowej w
terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczanych kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
§ 8.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności jeśli:
1) Wykonawca nie rozpoczął wykonania przedmiotu umowy lub przerwał jego
wykonywanie i nie wznowił mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 7 dni
licząc od dnia wezwania lub w przypadku przerwania wykonywania przez okres dłuższy
niż 7 dni licząc od dnia doręczenia zlecenia dostawy.
2) Wykonawca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)
3) upłynie termin ważności certyfikatu potwierdzającego zgodność tablic rejestracyjnych z
obowiązującymi normami technicznymi wydanego przez Zakład Certyfikacji i Badań
Instytutu Transportu Samochodowego lub innego ważnego dokumentu a Wykonawca
nie przedłoży uaktualnionego ww certyfikatu lub innego równoważnego dokumentu.
4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
5) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;
6) Wykonawca nie wykonuje umowy zgodnie z przepisami prawa, lub zapisami niniejszej
umowy, albo też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne w tym:
a) nie przyjął do realizacji jednego zlecenia dostawy lub odmówił wykonania zlecenia;
b) nieterminowo zrealizował co najmniej dwa zlecenia dostawy;
c) nie usunął stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego wad przedmiotu
umowy lub jego części w terminie 14 dni licząc od dnia zgłoszenia;
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w związku z okolicznościami określonymi w ust.
1 może nastąpić w trybie natychmiastowym, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach.
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami w
ust. 1, Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego kar umownych, ani też odszkodowania
a jedynie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeśli:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zaplaty faktury w terminie 2 miesięcy licząc
od upływu terminu zaplaty faktur określonego w niniejszej umowie;
2) Zamawiający nie dokonał odbioru tablic rejestracyjnych wytworzonych i dostarczonych
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;
3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, o niemożności spełnienia swoich zobowiązań
umownych na skutek zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności;
Odstąpienie przez Wykonawcę od umowy w związku z okolicznościami określonymi w ust. 4
może nastąpić jedynie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego odstąpienia, a także powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 9.
1.
2.
3.
4.

5.

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli te
zmiany będą konieczne z uwagi na: ustawową zmianę wysokości podatku VAT>
W przypadku sporu Strony ustalają, że rozstrzygał go będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
4 Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, w postaci aneksu pod rygorem
nieważności,
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy Prawo o ruchu drogowym i innych obowiązujących przepisów
prawa.
Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Zamawiającego i 1 dla
Wykonawcy.
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