Projekt

zał. Nr 3

UMOWA NR
Zawarta w dniu ……………… 2021 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z zapisami uchwały
Nr 1121/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 3 lutego 2021 r. w trybie zaproszenia do
składania ofert, zakończonego wyborem przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty, została zawarta
umowa pomiędzy:
1/ Powiatem Łódzkim Wschodnim z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3
reprezentowanym przez:
Zarząd Powiatu,
w imieniu którego działają:
Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni
Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
2/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych do
pojazdów (w łącznej ilości nieprzekraczającej 12 500 sztuk).
2. Tablice, o których mowa w ust. 1 będą dostarczone zgodnie z poszczególnymi zamówieniami
składanymi wedle potrzeb przez Zamawiającego.
§2
Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu, zgodnie z każdorazowym
zamówieniem, następujące wzory tablic rejestracyjnych: zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, tymczasowe
i profesjonalne:
a) tablice samochodowe (jedno i dwurzędowe, w tym zmniejszone) – 11 300 sztuk;
b) tablice motocyklowe i ciągnikowe – 700 sztuk;
c) tablice motorowerowe – 160 sztuk;
d) tablice rejestracyjne indywidualne i zabytkowe – 50 sztuk
e) wtórniki, tablice zielone – 280 sztuk.
f) tablice profesjonalne samochodowe - 6 sztuk
g) tablice profesjonalne motocyklowe i motorowerowe - 4 sztuk
§3
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości lub przesunięć w ramach poszczególnych

rodzajów zamawianych tablic warunkowane faktycznym zapotrzebowaniem.
2. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu zmian objętych w ustępie 1 niniejszego paragrafu.

§4
Wykonawca zobowiązuje się wykonać tablice rejestracyjne wg wymogów zawartych w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów
oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019r w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych
oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dz.U. z 2019 r. poz. 546) przy
zastrzeżeniu ewentualnych zmian ww rozporządzeń.
§5
1. Tablice rejestracyjne Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wykonać w ilościach i w sposób

określony przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty złożenia każdorazowego zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt dostarczyć ubezpieczonym transportem określone
w każdorazowym zamówieniu tablice rejestracyjne (magazyn – Łódź ul. Sienkiewicza 3).
3. W przypadku wadliwego wykonania zamówienia Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin, w którym
wady muszą być usunięte.
4. W przypadku wprowadzenia obowiązku przekazania przez organ rejestrujący tablic wycofanych
z użytku, Wykonawca zobowiązuje się do ich odbioru i zniszczenia zgodnie z obowiązującym prawem.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć tablice rejestracyjne w opakowaniach z naniesionymi

numerami identyfikacyjnymi.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć tablice rejestracyjne w opakowaniach zabezpieczających

je przed uszkodzeniem podczas transportu i rozładunku.
§7
Umowa zostaje zawarta na czas określony od

kwietnia 2021r. do dnia

kwietnia 2022 r.

§8
1. Strony ustalają, że maksymalna wartość zamówienia nie przekroczy kwoty
zł brutto.
2. Zamawiający oświadcza, iż na realizację zamówienia posiada zabezpieczone środki finansowe w kwocie

zł w dziale 750 rozdziale 75020 § 4300 budżetu powiatu na 2021 r.
3. Za wykonanie i dostarczenie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie
4.
5.
6.
7.

w wysokości określonej w „Formularzu cenowym” - stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i opłaty dodatkowe (z podatkiem VAT) niezbędne do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
Strony zobowiązane są, każda w swoim zakresie, do współdziałania przy wykonaniu niniejszej umowy.
Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury za wykonane i dostarczone tablice rejestracyjne.
Należności będą regulowane przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
§9

1. Należność Wykonawcy będzie uregulowana w formie polecenia przelewu w terminie do 30 dni od dnia

otrzymania faktury za wykonane i dostarczone tablice rejestracyjne. Faktura wystawiona przez
Wykonawcę uwzględniać będzie ceny jednostkowe oferowane w „Formularzu cenowym” (załącznik nr 1
stanowiącym integralną część niniejszej umowy).
2. Faktura za wykonane i dostarczone tablice rejestracyjne, będzie wystawiona po uprzednim
protokolarnym sprawdzeniu przez Zamawiającego jakości (bezusterkowej) wykonanych i dostarczonych
tablic rejestracyjnych oraz zgodności ich wykonania z umową, obowiązującymi przepisami i normami.

3. Protokół, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, będzie stanowił podstawę do wystawienia

faktury.
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§ 10
1. Na przedmiot zamówienia opisany w § 1 i 2 niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu

gwarancji na okres 2 lat.
2. Gwarancja obejmuje wszelkie ujawnione wady materiałowe i wykonawcze przedmiotu zamówienia.

§ 11
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne;

1) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości
10% przewidywanego wynagrodzenia za wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych (łącznie 12 500
szt.),
2) za każdy dzień zwłoki w dostawie złożonego każdorazowo zamówienia w wysokości 0,5%
przewidywanego wynagrodzenia za dane zamówienie,
3) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wadliwie wykonanego zamówienia w wysokości 0,5%
przewidywanego za nie wynagrodzenia licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego
na usunięcie wad,
4) zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, bez wypowiedzenia w przypadku,
gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy następujące kary umowne za odstąpienie od umowy
wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% przewidzianego
wynagrodzenia za wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych (łącznie 12 500 sztuk).
3. Jeżeli kary umowne, przewidziane w pkt 1 i 2 nie pokrywają poniesionej szkody, stronom przysługuje
prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 12
Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dn. 23 kwietnia
1964r. Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ).
§ 14
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądom
powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego
§ 15
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egz. dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

