
    Postępowanie o udzielenie zamo wienia publicznego  
pn.: „Wykonanie i dostawa wszystkich rodzajów tablic rejestracyjnych na potrzeby  

Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku” 
 

 

Załącznik Nr 2 do SWZ 

Projekt umowy 

(Znak postępowania: IR.272.1.11.2022) 
 

 

zawarta w dniu ………………..…. w Kłobucku, pomiędzy Powiatem Kłobuckim 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku, Rynek im. Jana 

Pawła II 13 posiadającym NIP: 574-20-56-518, REGON: 152180754 w imieniu którego 

występują: 

    1. ………………………………………………………………. 

    2. ……………………………………………………………….   

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a  ………………………………………………………………………………………………….. z siedzibą 

w …………………….. przy ul. ……………………………. reprezentowaną przez:  

1. ………………………………………………… 

2. ………………………………………………… 

wpisaną do rejestru ………………. prowadzonego przez ………………… pod 

numerem …………………….. ,  NIP …………………. zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

 

 

- na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  

w trybie podstawowym,  zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), zwanej dalej ustawą Pzp 

zawiera się umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczać 

wszystkie rodzaje tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi 

do realizacji zadań Starosty Kłobuckiego związanych z rejestracją pojazdów  

na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  

(Dz. U. z 2022 r., poz. 988 ze zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz 

nieodpłatnie odebrać i zutylizować wycofane z użytku tablice rejestracyjne. 

2. Dostarczone tablice rejestracyjne będą spełniać warunki określone: 

1) w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie 

rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz 

wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U.  

z 2022 r., poz. 1847), 

2) w 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 2020 r., poz. 717), 

3) w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie 

warunków produkcji i sposobu dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych 

i znaków oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 

2019 r., poz.547) oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje min.: 

1) samochodowe jednorzędowe i dwurzędowe w ilości - 10 000 szt., 

2) motocyklowe  w ilości     - 900 szt., 

3) motorowerowe w ilości     - 300 szt. 

w tym: 

− tablice zwyczajne - do oznaczania wszystkich pojazdów, w tym tablice 

zwyczajne zmniejszone, tablice do pojazdów elektrycznych, pojazdów 

napędzanych wodorem, 

− tablice indywidualne - do oznaczania pojazdów samochodowych, 

− tablice zabytkowe - do oznaczania pojazdów zabytkowych, 
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− tablice tymczasowe - do oznaczania pojazdów czasowo zarejestrowanych, 

− tablice profesjonalne - do oznaczania wszystkich rodzajów pojazdów 

podlegających  profesjonalnej rejestracji zgodnie z ustawą Prawo o ruchu 

drogowym, 

− wtórniki tablic. 

4. Zamawiający oświadcza, że ilość zamawianych tablic nie będzie mniejsza niż 50% 

ilości podanych w § 1 ust. 3. 

5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na własny koszt, na czas trwania umowy 

pojemniki (skrzynie itp.) wielokrotnego użytku do składowania wycofanych tablic 

rejestracyjnych. Wykonawca zobowiązany jest na podstawie protokołu 

sporządzonego przez Zamawiającego, do odbioru oraz zutylizowania wycofanych 

tablic rejestracyjnych w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

6. Protokolarny odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych składowanych w Wydziale 

Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku odbywać się będzie  

w terminach wskazanych przez Zamawiającego. 

7. W przypadku zmiany w przepisach o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy  

w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do 

dostawy tablic rejestracyjnych po uwzględnieniu zmian.  

8. Wykonawca realizując przedmiot umowy zobowiązany jest do dostosowania się do 

wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.  

o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 110 z późn. 

zm.), wymienionych w ust. 9 - 11. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału pojazdów samochodowych 

elektrycznych lub pojazdów samochodowych napędzanych gazem ziemnym we 

flocie pojazdów samochodowych użytkowanych przy wykonywaniu Umowy w ilości 

określonej w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

10. Wykonawca  w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy przedłoży 

Zamawiającemu oświadczenie o dostosowaniu floty pojazdów samochodowych 

użytkowanych przy wykonywaniu Umowy do wymagań ustawy o elektromobilności 

zawierające wykaz pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy  

z dnia 20 czerwca 1997 r – Prawo o ruchu drogowym, w tym pojazdów elektrycznych  

lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym wraz ze wskazaniem ich udziału (o ile 

będą zachodzić okoliczności wynikające z przepisów tej ustawy) lub oświadczenie  

z którego wynika, iż używana do realizacji zamówienia liczba pojazdów 

samochodowych nie wymaga zastosowania pojazdów samochodowych 

elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym. W wykazie należy wskazać: ilość, 

nazwę, rodzaj, numer rejestracyjny pojazdów samochodowych użytkowanych przy 

wykonywaniu zamówienia. 

11. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy pod kątem spełniania 

przez niego wymogów wskazanych w ustawie o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych, w tym do sprawdzania czy Wykonawca rzeczywiście użytkuje przy 

wykonywaniu Umowy odpowiednią ilość pojazdów samochodowych elektrycznych 

lub pojazdów samochodowych napędzanych gazem ziemnym. 

12. W przypadku zmiany ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 

Wykonawca i Zamawiający zobowiązuje się do dostosowania się do wymagań 

wynikających z zmienionych przepisów tej ustawy. 

 

§ 2 

Termin i warunki dostarczenia przedmiotu umowy 

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się od daty zawarcia umowy.  
2. Termin zakończenia realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy  

tj. do dnia …….. Dostawa będzie wykonywana sukcesywnie od dnia zawarcia umowy 

z tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdy maksymalna wielkość zamówienia 

wymieniona w § 1 ust. 3 ulegnie wyczerpaniu przed upływem terminu zakończenia, 

umowa wygasa z dniem realizacji ostatniej dostawy. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy partiami w terminach  

i ilościach zależnych od bieżących potrzeb Zamawiającego, do siedziby Wydziału 

Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku, ul. Ks. Skorupki 46,  

42 – 100 Kłobuck. 

4. Zamówienie każdorazowej dostawy tablic rejestracyjnych będzie się odbywało 

telefonicznie, faksem bądź drogą elektroniczną. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać tablice rejestracyjne w następujących 

terminach: 

1) dostawa tablic indywidualnych i wtórników w terminie do 3 dni roboczych od 

dnia złożenia zamówienia, 

2) dostawa wszystkich pozostałych tablic rejestracyjnych w terminie do 5 dni 

roboczych od dnia złożenia zamówienia. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia tablic 

rejestracyjnych od miejsca załadunku do miejsca przeznaczenia. Koszty załadunku, 

rozładunku, opakowania oraz transport tablic rejestracyjnych obciąża Wykonawcę. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie i rozliczenie Wykonawcy 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za każdą partię dostawy 

przedmiotu umowy, zgodnie z zapisem § 1 ust. 3 przy czym: 

1) Cena za całość zamówienia nie przekroczy kwoty ………………….………………… zł. 

słownie: ............................................................................................

.........................……………….zł w tym należny podatek VAT. 

2) Cena netto za 1 szt. tablicy rejestracyjnej: 

a) samochodowe jednorzędowe i dwurzędowe - …………... zł    

b) motocyklowe - ……………. zł 

c) motorowerowe - ……………. zł,  

zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2. 

2. Oferowane ceny jednostkowe są wartościami ostatecznymi i nie podlegają 

jakimkolwiek zmianom i regulacjom w czasie realizacji zamówienia. 

3. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem 

zamówienia, w tym w szczególności: koszty opakowania, dostaw tablic 

rejestracyjnych do Zamawiającego wraz z rozładunkiem w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego oraz koszty odbioru wycofanych tablic rejestracyjnych.   

4. Wynagrodzenie za dostarczony przedmiot umowy zostanie przekazane przez 

Zamawiającego w terminie 30 dni od daty złożenia faktury za dostarczoną partię po 

protokolarnym odbiorze każdej partii przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. Faktury wystawiane będą na: Powiat Kłobucki, Rynek im. Jana Pawła II 13,  

42–100 Kłobuck, NIP: 574-20-56-518. 

6. Należność z tytułu faktur będą płatne przez Powiat Kłobucki przelewem na konto 

Wykonawcy nr ………………………………………………………………………………………………….…... 

7. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

8. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy. 

 

§ 4 

Osoby upoważnione do kontaktu 

Ustala się, że wszystkie szczegóły związane z realizacją umowy, wykonawca będzie 

uzgadniał z zamawiającym reprezentowanym przez: Panią Iwonę Mercik – Naczelnika 

Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku, tel. 34 3214509. 
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§ 5 

Odpowiedzialność za wady towaru 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego 

towaru i zapewnia, że będzie on wolny od wad oraz będzie spełniać wszelkie 

wymagania określone przez Zamawiającego, a także określone przez obowiązujące 

przepisy prawne. 

2. Wykonawca na dostarczone tablice rejestracyjne udziela gwarancji jakości na okres  

36 miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 

sporządzonego po otrzymaniu każdej partii dostawy (wzór protokołu stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy). 

3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na przedmiot pozbawiony wad. 

4. Termin wymiany na przedmiot pozbawiony wady strony ustalają na 7 dni, licząc od 

daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Wymiana tablic 

rejestracyjnych w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. 

 

§ 6 

Dopuszczalność zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących 

przypadkach i na określonych warunkach:  

a) zmiana danych stron np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, zmiany  

nr rachunku bankowego Wykonawcy itp.,  

b) zmiana osób kluczowych do realizacji Umowy oraz osób reprezentujących 

strony,  

c) zmiana terminu wykonania umowy tj. skrócenie terminu obowiązywania 

umowy lub wydłużenie terminu obowiązywania umowy w sytuacji 

niewykorzystania przez Zamawiającego ilości przedmiotu umowy przy 

zachowaniu jej wartości,  

d) przesunięcia ilościowe pomiędzy pozycjami asortymentowymi, przy 

zachowaniu maksymalnej wartości zamówienia,  

e) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od 

towarów i usług lub akcyzowego na przedmiot umowy, zmiany stawek 

celnych i zmiany cen urzędowych przedmiotu umowy. Zmiana podatku VAT 

następuje z mocy prawa – w takim przypadku kwota netto pozostaje bez 

zmian, kwota brutto ulega odpowiedniej zmianie,  

2. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany zapisów Umowy w przypadku 

zmiany obowiązujących przepisów prawa.  

3. Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy 

pisemnej. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności 

uzasadniających dokonanie tej zmiany. Każda zmiana umowy wymaga zgody 

Zamawiającego.  

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 7 

Kary umowne i odszkodowania 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do dochodzenia kar umownych: 

1) kara z tytułu niewykonania danej partii przedmiotu umowy w terminie lub 

nie usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wyniesie 

2% brutto wartości danej partii za każdy dzień zwłoki zamówionej dostawy 

lub zwłoki w usunięciu wady, 

2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia, określonego  

w § 3 ust. 1 pkt 1, 
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3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności za 

które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości wynagrodzenia, 

określonego w 3 ust. 1 pkt 1, 

4) za nieprzedłożenie w terminie wynikającym z § 1 ust. 10 umowy –o ile 

dotyczy –oświadczenia o dostosowaniu floty pojazdów użytkowych przy 

wykonywaniu przedmiotu umowy do wymagań ustawy o elektromobilności i 

paliwach alternatywnych, lub złożenie oświadczenia, z którego wynika, że 

Wykonawca mimo zaistnienia okoliczności wynikających z ustawy  o 

elektromobilności, nie spełnił ww. wymagań, w wysokości 1 000,00 zł,  

5) za każdy stwierdzony przypadek, kiedy Wykonawca do realizacji umowy nie 

używa wymaganej ilości pojazdów samochodowych elektrycznych lub 

napędzanych gazem ziemnym (wg ustawy o elektromobilności), w wysokości  

500,00 zł. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od wykonania 

umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia, 

określonego w § 3 ust. 1 pkt 1. 

3. Łączna wysokość kar umownych jakich Zamawiający dochodzić od Wykonawcy nie 

może przekroczyć 20% wartości zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1. 

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego zastrzeżone powyżej kary umowne. 

5. W przypadku naliczenia kar umownych określonych w § 7 ust. 1, Wykonawca 

wyraża zgodę na potrącenie ich z kwoty wynagrodzenia za przedmiot umowy 

wynagrodzenia określony w § 3. 

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. wraz z aktami 

wykonawczymi oraz przepisy ustawy Kodeks Cywilny. 

2. Właściwym sądem do rozpatrywania sporów wynikłych z realizacji tej umowy jest 

Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 

otrzymuje Wykonawca. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

 

 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. 
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Załącznik Nr 1 
do umowy Nr ………… 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU/WZ 

 

ORYGINAŁ: 

 

 

 

SPRZEDAWCA ODBIORCA 

 

        Powiat Kłobucki 

        Rynek im. Jana Pawła II 13 

        42 – 100 Kłobuck 

        NIP: 574-20-56-518 

 

 

 

WALUTA CEN SPRZEDAŻY SYGNATURA DOKUMENTU 

 

 

 

PLN 

 

L.p. NAZWA ARTYKUŁU INDEKS J.M. ILOŚĆ NUMERY WARTOŚĆ 

BRUTTO 

1.   szt. 0,00  0,00 

2.   szt. 0,00  0,00 

 RAZEM   0,00 

 

 

 

                                                                                

Stwierdzam, iż stan faktyczny tablic dostarczonych przez Wykonawcę jest zgodny  

z zamówieniem oraz powyższym protokołem. 

 

Jakość tablic nie budzi żadnych zastrzeżeń, a dostawa odbyła się w terminie określonym  

w umowie. 

 

W przypadku wystąpienia wad produkcyjnych, których stwierdzenie nie było możliwe w 

chwili dostawy z uwagi na dużą objętość przedmiotu zamówienia, dostawca zobowiązuje 

się do wymiany na przedmiot pozbawiony wad zgodnie z § 5 umowy – odpowiedzialność 

za wady towaru. 

 

 

 

Zamawiający         


