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Ogólne warunki umowy 
UMOWA  

 
zawarta w dniu ………………. r. pomiędzy Powiatem Łowickim, zwanym dalej 
Zamawiającym, z siedzibą w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30,  
NIP 834-18-82-519, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego, w imieniu 
którego działają: 
1) ………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………… 
a  
………………..  z siedzibą w …………. (kod pocztowy……..), przy ulicy………….., 
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,  
NIP……………………………………………………………………………………………...,  
REGON………………………………………………………………………………………… 
lub ………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………  
z siedzibą w …………. (kod pocztowy……..), przy ulicy…………..,   
NIP……………………………………………………………………………………………...,  
REGON………………………………………………………………………………………… 
lub  
(imię i nazwisko)…………………(adres)………………………..……….………….., 
PESEL………………………….,  
NIP……………………………..,  
zwanym dalej „Wykonawcą”,  
reprezentowanym przez: 
……………………………… 
 
po przeprowadzeniu zapytania ofertowego, do którego nie stosowano przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie przesłanki określonej   
w  art. 4 pkt. 8  

 

§1 
 
Przedmiotem umowy jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa 
Powiatowego w Łowiczu wraz z odbiorem i złomowaniem wycofanych tablic 
rejestracyjnych. 
 

§ 2 
 

1. Strony ustalają następujące ceny jednostkowe tablic rejestracyjnych, które nie 
ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy: 

 

rodzaj tablic szacunkowa ilość 
cena (brutto) 
jednostkowa 

1. tablice samochodowe zwyczajne 
jednorzędowe 

10000 szt.  

2. tablice samochodowe zwyczajne 
dwurzędowe 

200 szt.  

3. tablice samochodowe 
indywidualne jednorzędowe 

6 szt  

4. tablice samochodowe 
indywidualne dwurzędowe 

2 szt.  
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5. tablice samochodowe zabytkowe 
jednorzędowe 2 szt. 

 

6. tablice samochodowe zabytkowe 
dwurzędowe 

2 szt.  

7. tablice motocyklowe zwyczajne 800 szt  

8. tablice motocyklowe      
indywidualne 2 szt. 

 

9. tablice motocyklowe zabytkowe 2 szt. 
 

10. tablice motorowerowe 
zwyczajne 500 szt. 

 

11. tablice samochodowe 
tymczasowe jednorzędowe 100 szt. 

 

 
2. Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość realizacji zamówienia w ilości 
tablic rejestracyjnych mniejszej niż szacunkowa ilość szt. wskazana w ust.1. W takim 
przypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania tablic rejestracyjnych według zasad 
ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r.  
w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322  
z późn. zmianami). 
4. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru i złomowania tablic rejestracyjnych 
przeznaczonych do kasacji. Odbiór będzie się odbywał w dniu dostawy nowej partii 
tablic, na koszt Wykonawcy, na podstawie protokołu przekazania.  
5. Do każdej partii dostarczonych tablic Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z wydanym certyfikatem Instytutu 
Transportu Samochodowego w Warszawie oraz z obowiązującymi przepisami prawa.  
 

§ 3 
 

1. Łączna wartość dostaw nie przekroczy kwoty: 
cena brutto/wraz z podatkiem VAT/ w wysokości : .........................................zł 
słownie złotych................................................................................................... 
w tym podatek VAT w wysokości ... % tj  ........................................................zł 
słownie złotych: ................................................................................................. 
cenę netto w wysokości: .................................................................................zł 
słownie złotych: ................................................................................................. 
2. Umowa wygasa po zrealizowaniu dostaw o łącznej wartości wskazanej w ust 1. 
 

§ 4 
 
1. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczone tablice nastąpi, na podstawie 
podpisanych przez Zamawiającego protokołów odbioru tablic, które będą podstawą 
do wystawienia faktur za dostarczenie danej partii zamówienia. 
2. Faktury będą płatne w terminie 30-dniowym od daty ich otrzymania 
przez Zamawiającego. 
4. Faktury za przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy 
wskazane w fakturze.  
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§ 5 
 

1. Zamówienie będzie realizowane w okresie od 02.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 
2. Realizacja zamówienia zostanie podzielona na partie w zależności od potrzeb 
Zamawiającego.  
3. Zapotrzebowanie na ilość i rodzaj tablic Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy 
w formie pisemnej, faksem lub e-mailem.  
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy w ciągu 14 dni od daty 
wpłynięcia powyższego zamówienia. W przypadku wtórników tablic rejestracyjnych 
termin dostawy nie przekroczy 7 dni od złożenia zamówienia.  
 
 

§ 6 
 

1. Tablice rejestracyjne będą objęte …. miesięcznym okresem gwarancji. 
2. Tablice z wadami będą bezpłatnie wymieniane przez Wykonawcę. 
 

§ 7 
 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego 
w wysokości 10% wartości umowy brutto, 
2) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy – w wysokości 0,01 % wartości umowy 
brutto za każdy dzień zwłoki. 
2. Kary umowne dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy będą potrącane  
z faktury Wykonawcy. 
3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających 
zastrzeżone kary umowne, jeżeli nie pokrywają one faktycznie poniesionej szkody. 
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się wymagalne: 
a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu, 
b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym 
z tych dni. 
 

§ 8 
 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia wynikającego z niniejszej 
umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami umowy  
oraz obowiązującymi przepisami. 

 
§ 9 

 
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. 

 
§10 

 
1.Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia przez obie strony. 
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2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim,  
1 egzemplarz dla Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiającego. 
3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone  
na osoby trzecie, bez pisemnej zgody obu Stron.  
4. Umowa podlega prawu polskiemu.  
5. Językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktów w sprawach 
realizacji niniejszej Umowy jest język polski.  
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
7. Załącznikami do niniejszej Umowy są: 

a) Oferta Wykonawcy. 

 
 
 
       ZAMAWIAJĄCY:                                                                    WYKONAWCA: 

 

 

 

 
 
 


