
KD. 3421-1/10

UMOWA Nr 146/2010

zawarta w dniu 20 grudnia 2010r. pomiędzy:

Starostwem Powiatowym w Pułtusku

z siedzibą: ul. Białowiejska 5, 06-100  Pułtusk

NIP 568-14-17-174

REGON 130379970

reprezentowanym przez:

p. Andrzeja Doleckiego – Starostę Pułtuskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu p. Krystyny Rzepnickiej 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

Firmą: PROTAB Kowalczuk i Wspólnicy Spółka Jawna

z siedzibą: ul. Marii Konopnickiej 11B, 05 – 230 Kobyłka

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st.  Warszawy w Warszawie,  XIV Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000258693

NIP 125-138-99-58

REGON 140586224

reprezentowaną przez:  

p. Andrzeja Jabłońskiego – Prokurenta 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot na podstawie art. 11 ust. 

8 i  przeprowadzonego na podstawie art.  10 ust.  1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  -  Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

§ 1

Wykonawca  zobowiązuje  się wykonać  dostawę  polegającą  na dostarczaniu  do  siedziby  Starostwa 

Powiatowego w Pułtusku ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk tablic rejestracyjnych zgodnie ze swoją Ofertą 

z dnia 30.11.2010r.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu tablic rejestracyjnych w okresie od 

dnia 1 stycznia 2011 r.  do  czasu wyczerpania wartości umowy jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 

2011 r.

2. Zamawiający każdorazowo będzie składał, według potrzeb, pisemną specyfikację zamówienia, która 

będzie szczegółowo określała rodzaj oraz ilość przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy tablic, określonych w specyfikacji zamówienia w terminie 



14 dni od daty złożenia przez Zamawiającego  zamówienia.

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na koszt własny tablice będące przedmiotem zamówienia 

do siedziby Zamawiającego.

5. Zamawiający  zobowiązany  jest  odebrać  od  Wykonawcy  dostarczone  tablice  zgodnie  z  fakturą 

dostawy.

6. W trakcie realizacji umowy ceny określone przez Wykonawcę w formularzu cenowym są stałe  w 

okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz umowy za zamówienia uzupełniające wynikające z art. 67 

ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  prowadzenia  ewidencji  produkowanych  i  odtwarzanych  tablic 

rejestracyjnych.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością i w ustalonym terminie, czynności 

związanych z dostawą stanowiącą przedmiot zamówienia.. 

2. Za  szkody  powstałe  w  czasie  realizacji  przedmiotu  umowy na  majątku  Zamawiającego  odpowiada 

Wykonawca.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  produkcji  tablic  rejestracyjnych  zgodnie  ze  wzorem określonym w 

rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  22  lipca  2002  r.  w  sprawie  rejestracji  i  oznaczania 

pojazdów (j.t. Dz U z 2007 r. Nr 186 poz.1322 ze zmianami) i posiadanym certyfikatem, wydanym przez 

Instytut Transportu Samochodowego. Certyfikat stanowi integralną część umowy. W przypadku utraty 

ważności certyfikatu jakości w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu aktualnego certyfikatu. 

4. W  przypadku  zmiany  przepisów  prawnych  dot.  wzoru  tablic  określonego  w  ust.  3  Wykonawca 

zobowiązuje sie do produkcji tablic zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 

5. Wykonawca nie może przenieść praw wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

6. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: 

Andrzej Jabłoński – Prokurent 

7.  Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest:

Waldemar Balcerowski – Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg 

§ 4

1. Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić dostarczone tablice rejestracyjne pod względem ilościowo – 

jakościowym.

2.  W przypadku  stwierdzenie,  że  ilość  dostarczonych  tablic  nie  jest  zgodna  z  dowodem dostawy oraz 



widoczne są wady i uszkodzenia, Zamawiający odmawia ich odbioru.

3. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres 3 lat.

4. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiającemu przysługuje prawo do składania reklamacji.

6.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wymiany  przedmiotu  zamówienia  na  wolny  od  wad  w  ramach 

reklamacji, nie później niż w terminie 3 dni od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.

7. Wymiany Wykonawca dokona bez dodatkowej zapłaty.

§ 5

1. Łączna wartość zamówienia wynosi:

netto 45.427,30 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 30/100),

VAT  22% w kwocie  9.994,01 zł   (słownie:  dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote  

01/100),

brutto 55.421,31 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych 31/100).

2. Wykonawca w cenę wliczył  koszty dostaw tablic,  a także koszty odbioru i  złomowania starych tablic 

rejestracyjnych.

3.  Zapłata nastąpi po  wykonaniu przedmiotu umowy, na podstawie faktury VAT w terminie  30 dni  od jej 

doręczenia  przez  Wykonawcę,  na  konto  wskazane  na fakturze.  Za  datę  płatności  strony  uznają  dzień 

wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku prowadzącego jego rachunek.

§ 6

Zgodnie  z  art.  144  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  strony  dopuszczają  zmiany  umowy 

w zakresie:

a) zmiany terminu wykonania dostawy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do 

przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności,

b) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem,

c) ceny, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT mającej wpływ na ceny,

d) zmiany wartości przedmiotowej umowy, wynikającej z okoliczności określonych w lit.  b)-c), o zakres 

tych zmian.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1) niewykonania tablic zgodnie z zamówieniem, o którym mowa w § 2 ust.  3 w wysokości 10 % ceny 

umownej (łącznie z podatkiem VAT) nie dostarczonych tablic rejestracyjnych,

2) opóźnienia w dostawie tablic za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 3 

w wysokości 10 % ceny umownej (łącznie z podatkiem VAT) nie dostarczonych tablic rejestracyjnych.

2.  Jeżeli  kara  umowna  nie  pokryje  poniesionej  szkody,  strony  mogą  dochodzić  odszkodowania 



uzupełniającego.

3.  Postanowienia  ust.  1  nie  wykluczają  prawa  Zamawiającego  do  dochodzenia  od  Wykonawcy 

odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych,  jeżeli  wartość  powstałej  szkody  przekroczy 

wysokość kar umownych.

4.  W  przypadku  niewykonywania  lub  nienależytego  wykonywania  warunków  niniejszej  umowy  przez 

Wykonawcę, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zadania 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.

6.  W  przypadku  niewywiązania  się  Wykonawcy  z  terminów  określonych  w  zamówieniach  oraz 

niedostosowania  jakości  tablic  do  wymogów  certyfikatu  Instytutu  Transportu  Samochodowego, 

Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.

§ 8

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz  inne przepisy powszechnie  obowiązujące w danym 

zakresie. 

§ 10

1. Ewentualne  spory  mogące  wyniknąć  w  toku  realizacji  niniejszej  umowy  strony  poddają  pod 

rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje  się do powiadamiania Zamawiającego w terminie  14 dni  o każdej  zmianie 

adresu, nazwy firmy oraz wszelkich zmianach związanych z jego statusem prawnym.

3. Zamawiający zastrzega sobie, że pisma kierowane do Wykonawcy na ostatni znany mu adres uważa się 

za skutecznie doręczone z dniem powtórnego zawiadomienia o możliwości odbioru pisma, albo zwrotu 

przez pocztę z adnotacją o nieskuteczności doręczenia.

§ 11

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

2. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

3. Integralną cześć umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Oferta Wykonawcy.

Andrzej Dolecki Andrzej Jabłoński 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA

Skarbnik Powiatu: Krystyna Rzepnicka
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