KD. 3421-1/09
Umowa Nr 141/2009
zawarta w dniu 15 grudnia 2009 r. pomiędzy Starostwem Powiatowym w Pułtusku
reprezentowanym przez
1. inż. Andrzej Dolecki - Starosta Pułtuski;
zwanym w treści umowy " Zamawiającym "
a
firmą „EUROTAB” Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu, ul. Mostowa 27
działającą na podstawie Rejestru Przedsiębiorców Nr KRS 0000108354 wydanym przez
Oddział Centralnej Informacji KRS w Szczecinie reprezentowanym przez
1. Hannę Pilch – Prezes
zwaną dalej WYKONAWCĄ
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć tablice rejestracyjne
na warunkach określonych w ofercie, stanowiącej integralną część niniejszej umowy.
§2
1. 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) i posiadanym
certyfikatem, wydanym przez Instytut Transportu Samochodowego. Certyfikat stanowi
integralną część umowy.
2. W przypadku zmiany przepisów prawnych dot. wzoru tablic określonego w ust. 1
Wykonawca zobowiązuje sie do produkcji tablic zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami.
3. Wykonawca nie może przenieść praw wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
§3
Wykonawca udziela gwarancji na okres 3 lat.

§4
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania ilości i rodzaju tablic rejestracyjnych zgodnie
z zamówieniem składanym na piśmie lub faxem oraz dostarczenie ich do Zamawiającego
w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
§5
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji produkowanych i odtwarzanych
tablic rejestracyjnych.
§6
1. Wartość przedmiotu umowy wynosi: 205.842,00 zł netto VAT 22 % w kwocie 45.285,24

zł, razem wartość brutto 251.127,24 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sto
dwadzieścia siedem złotych 24/100).
2. Wykonawca w cenę wliczył koszty dostaw tablic, a także koszty odbioru i złomowania
starych tablic rejestracyjnych.
3. Ceny jednostkowe tablic nie ulegają zmianie w okresie trwania umowy.
§7
1. Terminy zapłaty za dostarczenie tablic ustala się na okres 30 dni od daty wystawienia
faktury.
2. Umowę zawarto na okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
§8
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) niewykonania tablic zgodnie z zamówieniem, o którym mowa w § 4 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 § 4 w wysokości 10 % ceny umownej (łącznie z podatkiem VAT) nie
dostarczonych tablic rejestracyjnych.
§9
W razie zwłoki w zapłacie należności za przedmiot umowy Wykonawca może domagać się
zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

§ 12
1.W przypadku utraty ważności certyfikatu jakości w trakcie trwania umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu aktualnego certyfikatu.
2. 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.
§ 13
Zmiana lub odstąpienie od umowy może nastąpić na zasadach określonych w przepisach
Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
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Integralną część umowy stanowią:
1) Oferta Wykonawcy
2) Certyfikat, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy

