- PROJEKT -

Załącznik Nr 3 do SIWZ
UMOWA NR KO.272. …….. 2012r

zawarta w dniu ............................... w Lesznie pomiędzy:
- Miastem Leszno reprezentowanym przez:
1. Tomasza Malepszego – Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza
Karasia 15, NIP: 697 – 22 – 59 – 898 REGON: 411050445 zwanym dalej Zamawiającym, a
- ............................................................................,
reprezentowanym przez:
1. ....................................... - .....................................
zwanym dalej Wykonawcą.
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie
przekracza równowartości kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), o
następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
a) sprzedaż i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów do Wydziału Komunikacji
Urzędu Miasta Leszna wykonanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007r. Nr
186, poz. 1322 z późn. zm.) w tym dorabianie wtórników tablic rejestracyjnych oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 02 maja 2012 roku w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic
rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. 2012r., poz. 585),
b) odbiór od Zamawiającego i złomowanie tablic rejestracyjnych zebranych podczas
przerejestrowywania i wycofywania pojazdów z Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta
Leszna na koszt Wykonawcy,
c) Wykonawca dostarczać będzie tablice rejestracyjne na własny koszt do siedziby Wydziału
Komunikacji Urzędu Miasta Leszna ul. Wałowa 5, 64 – 100 Leszno, partiami – w ilościach
i terminach wskazanych przez zamawiającego (pisemnie, pocztą elektroniczną lub faxem)
to jest nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia,
d) Wykonawca obowiązany jest raz w miesiącu na własny koszt odebrać od Zamawiającego
tablice rejestracyjne przeznaczone do złomowania. Z czynności przekazania tablic
rejestracyjnych do złomowania strony sporządzą protokół zdawczo – odbiorczy.
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie, o którym mowa w ust.
1, zgodnie z warunkami zawartymi w:
a) niniejszej umowie,
b) ofercie wykonawcy,
c) specyfikacji istotnych warunków zamówienia w szczególności rozdział 3.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 stanowią integralną część umowy.
4. Tablice rejestracyjne, o których mowa w ust. 1 zwane są dalej tablicami rejestracyjnymi.
5. W przypadku zmiany wzorów tablic rejestracyjnych wprowadzonych w drodze zmiany
przepisów, o których mowa w ust. 1 lit. a) niniejszej umowy, Wykonawca będzie wykonywał
i dostarczał tablice według nowych wzorów.
6. Tablice rejestracyjne powinny być aluminiowe, foliowe, odblaskowe, pakowane po 25 kpl. w
kartonie i czytelnie opisane serią i numerami.
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7. Dorobione wtórniki tablic rejestracyjnych wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do
siedziby Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Leszna w terminie nie przekraczającym 24
godzin od momentu złożenia zapotrzebowania.
§2
Niniejsza umowa obowiązuje od dnia 02 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§3
1. Zamawiający informuje, że orientacyjny limit ilości tablic rejestracyjnych, których dotyczy
niniejsza umowa wynosi 11 000 szt., w tym:
a) tablice samochodowe jednorzędowe:
10 400 szt.
b) tablice samochodowe dwurzędowe:
100 szt.
c) tablice motorowerowe:
200 szt.
d) tablice motocyklowe i ciągnikowe:
300 szt.
2. Podane w ust. 1 limity tablic rejestracyjnych stanowią wartość szacunkową. Ilość tablic, która
zostanie dostarczona zamawiającemu jest uzależniona od wielkości zapotrzebowania na nowe
rejestracje lub wymianę tablic.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za tablice rejestracyjne dostarczone zgodnie z
zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego.
§4
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy na dostarczone tablice
rejestracyjne.
2. W przypadku dostawy tablic rejestracyjnych wadliwych lub innych niż zamówione,
Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany w terminie 24 godzin od chwili
powiadomienia o tym fakcie przez Zamawiającego (pisemnie, pocztą elektroniczną lub
faxem).

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

§5
Cena jednostkowa każdej z rodzajów zamawianych tablic, o których mowa w § 3 ust. 1
wynosi: …….…….. zł brutto za 1 szt. (słownie złotych: …………………….), w tym kwota
netto………….zł (słownie…………….), podatek VAT …………………. (słownie złotych:
……………………….).
Cena podana w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszego
zamówienia, w tym koszty wykonania, dostawy, odbioru i złomowania tablic.
Wymieniona w ust. 1 cena jednostkowa brutto będzie obowiązywać przez cały okres
niniejszej umowy, wzrost stawki VAT nie spowoduje wzrostu ceny brutto.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości stanowiącej iloczyn ilości
dostarczonych – zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego – tablic rejestracyjnych i ceny
jednostkowej wskazanej w ust.1
Zapłata przez zamawiającego za każdorazowe zrealizowane zapotrzebowania na dostawę
tablic rejestracyjnych nastąpi w formie przelewu na wskazany przez Wykonawcę rachunek
bankowy tj.:
Bank:…………………………………………………………………………………………….
Nr:……………………………………………………………………………………………….
w terminie 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu tablic rejestracyjnych i otrzymania
właściwej faktury VAT przez Zamawiającego.
W przypadku nie wyczerpania limitów, o których mowa w §3 Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie tylko za faktyczną ilość dostarczonych zgodnie z
zapotrzebowaniem Zamawiającego tablic rejestracyjnych, a Wykonawcy nie przysługuje
roszczenie z tytułu niewykorzystania limitu.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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§6
W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty
ustawowych odsetek za opóźnienie.

1.

2.

3.

4.

§7
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i
wysokościach:
1) za opóźnienie w dostawie tablic rejestracyjnych w wysokości 1 % wartości dostaw
(partii) tablic rejestracyjnych nie wykonanych w terminie za każdy dzień opóźnienia,
2) za opóźnienia w wymianie wadliwych tablic rejestracyjnych w wysokości 1% wartości
wymienianych tablic za każdy dzień zwłoki,
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn, za
które odpowiada Wykonawca, w szczególności w związku z nienależytym
wykonywaniem przez Wykonawcę dostaw objętych niniejszą umową, w wysokości 10 %
wartości umowy lub odpowiednio 10 % wartości dostaw, od wykonania których
odstąpiono,
4) odstąpienie przez Wykonawcę od wykonania umowy, w całości lub części, z przyczyn za
które Zamawiający nie odpowiada, w wysokości 10 % wartości dostaw od wykonania
których odstąpiono.
Kary, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego
rachunek bankowy przelewem, w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu
żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.
Niezależnie od kar, o których mowa w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość
dochodzenia odszkodowania do wysokości faktycznie poniesionej straty w związku z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia.
Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kary umownej z faktury wystawionej przez
Wykonawcę.

§8
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Możliwość i warunki dokonania zmiany
określa rozdział 17 pkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. W razie wystąpienia 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
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z
późn. zm.), Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Kodeksu Cywilnego.
§10
Pozostałe postanowienia umowy - ..............................................................................................
§11
Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Strona 3 z 4

§12
Umowa obowiązuje od momentu podpisania przez obie strony.
§13
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla
Wykonawcy oraz dwa dla Zmawiającego.

Wykonawca:

…………………………………….………

Zamawiający:

………….……………………………………………

Strona 4 z 4

