Zał. nr 1 do SIWZ – Wzór umowy

UMOWA DOSTAWY NR ………../2020

zawarta w dniu …………………… w Lubaczowie pomiędzy:
Powiatem Lubaczowskim, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów
zwanym dalej „Odbiorcą", reprezentowanym przez:
Zenona Swatka - Starostę
Pawła Głaza – Wicestarostę
przy kontrasygnacie Skarbnika – Zdzisława Kasperskiego
NIP 793-15-03-563 Regon 650900281
a
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
zwanym dalej „Dostawcą", reprezentowanym przez:
………………………………………………………
NIP ……………………. Regon …………………………
o następującej treści:
§1
W czasie funkcjonowania niniejszej umowy Dostawca zobowiązuje się do dostarczania tablic
rejestracyjnych z blachy aluminiowej o wzorach, wyróżnikach i w ilościach określonych przez
Odbiorcę w zamówieniach składanych drogą elektroniczną.
§2
1. Dostawca będzie dostarczał tablice do magazynu Odbiorcy własnym transportem, na własny koszt
w terminie określonym w zamówieniu hurtowym, nie później jednak, niż w ciągu 14 dni od daty
otrzymania zamówienia.
2. Wtórniki oraz pojedyncze egzemplarze tablic, Dostawca wykona i dostarczy w ciągu 24 godzin do
siedziby Odbiorcy.
§3
1. Wszystkie tablice dostarczone przez Dostawcę muszą być wykonane i opakowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. Jeśli Dostawca utraci wymagane przepisami uprawnienia do produkcji tablic rejestracyjnych
umowa zostanie rozwiązana.

§4
Strony ustalają następujące ceny netto (bez podatku VAT) za dostarczane tablice:

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Przedmiot zamówienia
Tablice zwyczajne samochodowe jedno
i dwurzędowe
Tablice zwyczajne samochodowe jedno
i dwurzędowe (Przyczepy)
Tablice samochodowe indywidualne
jedno i dwurzędowe
Tablice samochodowe zabytkowe jedno
i dwurzędowe
Tablice samochodowe tymczasowe
jedno i dwurzędowe
Tablice motocyklowe zwyczajne
Tablice motocyklowe indywidualne
Tablice motocyklowe zabytkowe
Tablice motocyklowe tymczasowe
Tablice motorowerowe zwyczajne
Tablice motorowerowe tymczasowe
Tablice samochodowe jedno i
dwurzędowe (napęd elektryczny)
Tablice motocyklowe (napęd
elektryczny)
Tablice motorowerowe (napęd
elektryczny)
Tablice samochodowe jednorządowe
zmniejszone
Tablice samochodowe zmniejszone
(napęd elektryczny)
Tablice samochodowe zmniejszone
tymczasowe
Tablice samochodowe jedno i
dwurządowe profesjonalne
Tablice motocyklowe profesjonalne
Tablice motorowerowe profesjonalne
Wtórniki tablic

j.m.

Ilość

Kpl.

9000

Szt.

700

Kpl.

50

Kpl.

50

Kpl.

25

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
szt.

1500
25
50
15
600
15

Kpl.

5

Szt.

5

Szt.

5

Kpl.

150

Kpl.

5

Kpl.

10

Szt.

25

Szt.
Szt.
Szt.

25
25
400

Cena
jednostkowa
netto

§5
Odbiorca będzie dokonywał zapłaty za dostarczone tablice (wg cen określonych niniejszą umową)
przelewem na konto wskazane przez Dostawcę, w terminie 30 dni od daty sprzedaży.
§6
Umowa zostaje zawarta na okres od ………………………..do ………………………….. r.

§7
1. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia, lub jej rozwiązania na drodze porozumienia stron.
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, Odbiorca
może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
3. W przypadkach określonych w punkcie 1 i 2 Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno
zawierać uzasadnienie.
§8
Ponadto Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, gdy:
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy,
c) Dostawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje jej pomimo wezwania Odbiorcy złożonego na piśmie.
§9
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy
dla miejscowego Odbiorcy.
§10
Dostawca tablic zobowiązuje się prowadzić ewidencję tablic zamówionych przez zamawiającego i
korygować ewentualne błędne zamówienia tablic rejestracyjnych.
§11
W przypadku wykonania przez dostawcę tablic innych niż określonych w § 26 i § 27 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania
pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.). albo tablic
już wcześniej zamówionych, Odbiorca zobowiązuje się zwrócić zamówione tablice Dostawcy i nie
poniesione z tego tytułu jakichkolwiek kosztów lub nie zwracając tych tablic (po uzgodnieniu z
dostawcą) zobowiązuje się do ich kasacji.
§12
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary
umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1.

Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne:

a) w wysokości 15 % wartości umownej towarów, gdy Odbiorca odstąpi od umowy z
powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca,
b) w wysokości 0,5 % wartości umownej towarów nie dostarczonych w terminie za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki.
2.

Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą
dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
§13

Dostawca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Odbiorcy bezpłatnego odbioru tablic wycofanych
(zużytych) celem ich kasacji i złomowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Odbiór
tablic zużytych będzie dokonywany w dniu dostawy tablic nowych lub w razie potrzeby w innym
terminie uzgodnionym przez strony.
§14
Dostawca udziela na produkowane tablice …-miesięcznej gwarancji. W przypadku stwierdzenia przez
Odbiorcę wad lub pomyłek w przedmiocie dostawy Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznej
wymiany wadliwych tablic.
§15
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§16
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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