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Dział III SIWZ. Projekt umowy  

 

                                                UMOWA nr ………… 

 

zawarta w Płocku w dniu ..................................... 2019 roku pomiędzy: 

Powiatem Płockim z siedzibą w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock, nr NIP: 7743227414, 

nr REGON: 611016034, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Płocku w osobach: 

1. ……………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………….. 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Płockiego – Pani Marii Jakubowskiej, 

zwanego dalej „Zamawiającym”,  

a 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

reprezentowaną/ym przez: 

…………………………………………………………………………………………………... 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi „Stronami” 

 

w wyniku wyboru oferty, dokonanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie 

i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Płocku na 2020 rok”, 

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Strony zawarły umowę o następującej treści:  

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych do pojazdów, w ilości: 

a) tablice samochodowe – 20 500 sztuk, 

b) tablice motocyklowo - ciągnikowe – 1 000 sztuk, 

c) tablice motorowerowe – 100 sztuk, 

2) likwidacji (kasacji) tablic rejestracyjnych używanych, 

- zwanych dalej również „przedmiotem zamówienia”. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu zamówienia oraz zapłaty 

umówionej ceny na zasadach określonych w umowie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest, na podstawie art. 75a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.), 

do posiadania wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne 

oraz spełniania innych wymagań określonych w przepisach w/w ustawie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia w zakresie 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej 

z przedmiotem zamówienia, potwierdzonego odpowiednim dokumentem. Wykonawca 

jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie 

ubezpieczenia i opłacenie składek, na każde żądanie Zamawiającego, w wyznaczonym 

przez niego terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni. 
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5. Wykonane i dostarczone przez Wykonawcę tablice rejestracyjne muszą spełniać wymogi 

określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 

2017 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic 

rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.), w tym w szczególności 

wymogów określonych w odpowiednich załącznikach do w/w rozporządzenia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w Dziale II SIWZ. 

7. Integralną część umowy stanowią: 

1) oferta Wykonawcy z dnia ……………… roku, 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

8. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia siłami własnymi lub za pomocą 

Podwykonawców, z zastrzeżeniem, że za czynności wykonane przez Podwykonawcę 

(działania lub zaniechania), jego przedstawicieli, pracowników czy innych osób 

i podmiotów, którymi się posługuje, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego, jak za własne czynności. 

9. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na rzecz Starostwa Powiatowego w Płocku. 

Za realizację umowy ze strony Zamawiającego odpowiada Wydział Komunikacji 

Starostwa Powiatowego w Płocku. 

§ 2 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 

31 grudnia 2020 roku. 

2. Zamówienie zostanie uznane za wykonane przed upływem terminu wskazanego w ust. 1, 

w przypadku wyczerpania kwoty wynagrodzenia przeznaczonego na realizację 

przedmiotu zamówienia wynikającej ze złożonej oferty i zawartej w umowie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przedmiot zamówienia własnym transportem 

oraz na własny koszt i ryzyko do magazynu Zamawiającego, znajdującego się w 

Starostwie Powiatowym w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać każdorazowo przedmiot zamówienia w ilości i 

rodzajowi określonym przez Zamawiającego w jednostkowych zamówieniach 

wysłanych drogą elektroniczną lub faksem. 

5. Dostawa tablic rejestracyjnych seryjnych następować będzie w zależności od potrzeb 

Zamawiającego, w terminie …… dni od dnia przekazania Wykonawcy jednostkowego 

zamówienia zgodnie z ust. 4. 

6. Dostawa tablic rejestracyjnych odtworzonych/wtórników następować będzie 

w zależności od potrzeb Zamawiającego, w terminie …… dni od dnia przekazania 

Wykonawcy jednostkowego zamówienia zgodnie z ust. 4. 

§ 3 

1. Odbiór przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego odbywać się będzie na podstawie 

protokołów zdawczo-odbiorczych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać tablice w opakowaniach jednostkowych lub 

zbiorczych wraz z opisem, tj.: nazwa producenta, specyfikacja zawartości opakowania, 

w szczególności ilość tablic i zakres numerów rejestracyjnych. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć tablice na czas przewozu i ponosi 

całkowitą odpowiedzialność za ich prawidłowe dostarczenie. 

4. Każdorazowo przy dostawie partii tablic Wykonawca zobowiązany jest wystawić dowód 

dostawy. Wykonawca wystawi dowód dostawy w 2 egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

5. Odbioru tablic, ustalenia ilości i oceny jakości dokonuje upoważniony pracownik 

Zamawiającego, który potwierdza powyższe własnoręcznym podpisem na dowodzie 

dostawy. 

6. Osobą upoważnioną do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego tablic, o którym 

mowa w ust. 1, oraz dowodu dostawy, wskazanym w ust. 5, jest: 

1) ze strony Zamawiającego: .................................................................................... 

2) ze strony Wykonawcy: ......................................................................................... 

7. Wykonawca zobowiązany jest do tego, aby przedmiot zamówienia był dostarczany przez 

osobę upoważnioną przez Wykonawcę do przyjęcia ewentualnej reklamacji zgodnie 

z § 4 umowy. 

8. Zmiana o charakterze personalnym osób, o których mowa w ust. 6, nie stanowi zmiany 

umowy. Wystąpienie takiej zmiany wymaga jedynie poinformowania drugiej Strony na 

piśmie. 

§ 4 

1. W przypadku dostawy tablic, które nie odpowiadają normom jakościowym, 

są uszkodzone lub niezgodne ze złożonym zamówieniem jednostkowym bądź z innych 

przyczyn są towarem niepełnowartościowym, w tym nie spełniają wymogów 

określonych w § 1 ust. 5 umowy, Zamawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia 

przedmiotu zamówienia w części, która jest wadliwa zgodnie z w/w przesłankami, oraz 

odmowy podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i dokumentu dostawy, wskazanych 

w § 3 ust. 1 i 5 umowy, w tym zakresie. 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1, Wykonawca zobowiązany 

jest, na własny koszt i ryzyko, do wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na towar 

niewadliwy w terminie 4 dni od dnia odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia przez 

Zamawiającego. 

§ 5 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 

……… roku, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie 

w wysokości: …………… złotych brutto (słownie: ………………), w tym należny 

podatek VAT w obowiązującej stawce. 

2. Kwota określona w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym oraz obejmuje wszystkie 

koszty i wydatki jakie ponosi Wykonawca podczas realizacji niniejszej umowy. 

3. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT po każdorazowej dostawie 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i dostarczenia 

faktury VAT na: Powiat Płocki – Starostwo Powiatowe w Płocku, 09-400 Płock, 

ul. Bielska 59, nr NIP: 7743227414, które jest płatnikiem. 
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4. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest podpisany przez obie 

Strony protokół zdawczo-odbiorczy i dokument dostawy, wskazane w § 3 ust. 1 

i 5 umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do wskazania na wystawionej fakturze 

VAT: asortymentu, ilości towaru, ceny jednostkowej i wartości. 

6. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

7. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Zamawiający oświadcza, że będzie realizował płatność za fakturę VAT z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności (MPP), tzw. split payment. 

9. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy o nr ………………………… 

należy do Wykonawcy i jest powiązany z wydzielonym rachunkiem VAT.  

10. Mechanizm podzielonej płatności stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia 

zapłaty dla czynnych podatników VAT. 

§ 6 

1. Wykonawca odpowiada za jakość wykonanego i dostarczonego przedmiotu zamówienia, 

w tym w szczególności, że będzie on spełniał wymagania określone w § 1 ust. 5 umowy. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji jakości na przedmiot 

zamówienia, liczony od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 

3. Gwarancja obejmuje w szczególności dokonywanie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

napraw bądź wymiany w dostarczonym przedmiocie zamówienia w razie wystąpienia 

wad fizycznych z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia.  

4. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia 

z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanego i dostarczonego przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązków z tytułu gwarancji lub rękojmi, 

na własny koszt i ryzyko, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego 

wystąpienia wady, drogą elektroniczną lub faksem (reklamacja). 

§ 7 

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia (§ 1 ust. 1 pkt 2 umowy), Wykonawca 

zobowiązuje się do odbioru z magazynu Zamawiającego, wskazanego w § 2 ust. 3 

umowy, i zniszczenia – na własny koszt i ryzyko – przekazanych przez Zamawiającego 

tablic rejestracyjnych w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie. 

2. Zamawiający każdorazowo zgłosi Wykonawcy konieczność odbioru tablic, zgodnie 

z ust. 1, drogą elektroniczną lub faksem. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru tablic od Zamawiającego w terminie 14 dni 

od dnia zgłoszenia. 

4. Przekazywanie tablic zgodnie z ust. 1 zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-

odbiorczym, podpisanym przez obie Strony przez osoby, o których mowa w § 3 

ust. 6 umowy. 
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§ 8 

1. Zamawiający jest uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kar umownych za: 

1) każdorazowe opóźnienie w realizacji dostawy przedmiotu zamówienia 

w stosunku do terminów, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6 umowy – 

w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy 

określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, 

2) każdorazowe opóźnienie w realizacji dostawy przedmiotu zamówienia 

w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust 2 umowy – w wysokości 

10 % wartości brutto wadliwych tablic za każdy dzień opóźnienia, 

3) każdorazowe opóźnienie w usunięciu wad w przedmiocie zamówienia 

w ramach gwarancji lub rękojmi w stosunku do terminu, o którym mowa w § 6 

ust. 5 umowy – w wysokości 10 % wartości brutto zareklamowanych tablic 

za każdy dzień opóźnienia, 

4) każdorazowe opóźnienie w odbiorze tablic od Zamawiającego – w wysokości 

0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy określonego 

w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 7 

ust. 3 umowy, 

5) każdorazowe opóźnienie w przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających posiadanie ubezpieczenia i opłacenie składek – w wysokości 

0,25 % wartości wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy określonego 

w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia ponad termin wyznaczony 

zgodnie z § 1 ust. 4 umowy, 

6) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę wskutek 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w szczególności 

w przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 umowy, w wysokości 20 % 

wartości wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy określonego w § 5 

ust. 1 umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach 

ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot kar umownych z przysługującego 

mu wynagrodzenia. 

4. W przypadku zaistnienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia, a następnie 

odstąpienia od umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania kar umownych 

zarówno z tytułu opóźnienia, jak i odstąpienia. 

§ 9 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy: 

a) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, zostanie 

ogłoszona likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź 

Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej 

w zakresie przedmiotu zamówienia, 
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b) Wykonawca zostanie skreślony z rejestru, o którym mowa w § 1 ust. 3 

umowy, 

c) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy bez podania 

uzasadnionych przyczyn i jest w zwłoce co najmniej 14 dni ponad 

termin określony w § 2 ust. 1 umowy albo przerwał jej realizację 

na okres dłuższy niż 7 dni i nie kontynuuje jej realizacji pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

d) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający 

prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, 

e) Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia niezgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia i zapisami niniejszej umowy, w tym m.in. 

dopuści do: 

- dwukrotnego opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu 

zamówienia ponad terminy określone w § 2 ust. 5 i 6, § 4 ust. 2, § 6 

ust. 5 oraz § 7 ust. 3 umowy, 

- dwukrotnej reklamacji przez Zamawiającego dostarczanego 

przedmiotu zamówienia, 

- rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy; 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec 

Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia, w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o okolicznościach, o których mowa w ust. 1, i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. 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 dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich 

informacji dotyczących Zamawiającego oraz osób trzecich uzyskanych w związku 

z wykonywaniem umowy. 

2. Przez obowiązek, o którym mowa w ust. 1, rozumie się w szczególności zakaz: 

1) zapoznawania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami, zawartością 

dysków twardych i innych nośników informacji itp., niezwiązanymi 

ze zleconym zakresem prac w ramach przedmiotu zamówienia, 
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2) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, 

a w szczególności udostępniania ich osobom trzecim, informowania osób 

trzecich o danych objętych nakazem poufności. 

3. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać własnego sprzętu informatycznego 

na terenie siedziby Zamawiającego bez jego wiedzy i zgody. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a także osoby 

trzecie przy udziale których wykonuje przedmiot zamówienia dla Zamawiającego, 

przestrzegali tych samych reguł poufności określonych w niniejszej umowie. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie zobowiązania 

wskazanego w zdaniu poprzedzającym, a za działania lub zaniechania osób trzecich 

odpowiada jak za swoje własne. 

5. Wykonawca zobowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań 

zmierzających do ochrony informacji poufnych Zamawiającego, o ile w trakcie 

wykonywania przedmiotu zamówienia mogłoby dojść do ujawnienia takich informacji 

poza wiedzą i zgodą Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest nie wprowadzać do budynku będącego siedzibą 

Zamawiającego osób trzecich. 

7. Postanowienia ust. 1 - 5 nie będą miały zastosowania do informacji, które: 

1) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej umowy, 

2) zostały ujawnione przez osoby trzecie bez naruszenia zasady poufności 

określonej niniejszą umową, 

3) zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku 

sądowego lub decyzji administracyjnej. 

§ 11 

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy oraz 

wykonywania obowiązków umownych są: 

1) ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………. 

2) ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………..  

2. Zmiana o charakterze personalnym osób, o których mowa w ust. 1, nie stanowi 

zmiany umowy. Wystąpienie takiej zmiany wymaga jedynie poinformowania drugiej 

Strony na piśmie. 

§ 12 

Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby 

lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, 

z zastrzeżeniem przepisów szczególnych. 

§ 13 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą 

obu Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 3 

ust. 8 oraz § 11 ust. 2 umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przewiduje możliwość dokonania 

w umowie następujących zmian: 
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1) wynagrodzenia – w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT. 

Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o zmianie 

przepisów w terminie 7 dni od dnia uchwalenia/wydania przepisów, wskazując 

zmianę i określając jaki ma ona wpływ na realizację umowy. 

2) ilości tablic, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy – w przypadku zmiany 

zapotrzebowania Zamawiającego na poszczególne rodzaje tablic. Zmiana 

ilości tablic nie wpływa na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 umowy.  

3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

§ 14 

Administrator danych osobowych, w przypadku powierzenia danych osobowych 

Wykonawcy, jest zobowiązany do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/UE (Dz. U. UE. L 2016.119.1). 

W przypadku powierzenia danych osobowych Wykonawcy, Administrator danych 

osobowych ma obowiązek zawrzeć z nim umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych na zasadach określonych w w/w przepisach. 

§ 15 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, aktów prawnych powołanych 

w treści niniejszej umowy oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy właściwie 

dla umowy. 

2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy Strony będą starały się 

rozwiązać w sposób polubowny. 

3. W przypadku braku porozumienia między Stronami, właściwym do rozstrzygnięcia 

sporu będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 16 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego oraz 

jeden dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                           WYKONAWCA 


