
Umowa Nr .................................

 zawarta na podstawie zamówienia publicznego Nr ….................

w dniu......................roku w Legnicy  pomiędzy:

1/..........................................................................................................................................

2/Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy,  Plac Słowiański 8,  NIP 691  00  11  742
reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Legnicy Pana Tadeusza Krzakowskiego,
zwaną dalej Odbiorcą.

W rezultacie wyboru Dostawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy  z dnia 29  stycznia 2004  roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz.2164 t.j. ze zmianami) została zawarta umowa
następującej treści:

§1

1/Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie i dostawa  w okresie obowiązywania umowy
tablic rejestracyjnych,  do oznaczenia wszystkich pojazdów samochodowych
dopuszczanych do ruchu,  wraz  z  ramkami  do  ich  montażu  w  ilości  50  % do  każdej
zamawianej partii według  poniższej specyfikacji:
l.p Opis Ilość
1. Tablice samochodowe zwyczajne jednorzędowe     45 632 sztuk
2. Tablice tymczasowe samochodowe jednorzędowe            75 sztuk
3. Tablice samochodowe zwyczajne dwurzędowe         135 sztuk
4. Tablice tymczasowe samochodowe dwurzędowe            15 sztuk
5. Tablice motorowerowe zwyczajne         261 sztuk
6. Tablice tymczasowe motorowerowe            15 sztuk
7. Tablice motocyklowe zwyczajne        1014 sztuk
8. Tablice tymczasowe motocyklowe           15 sztuk
9. Tablice zabytkowe            54 sztuk
10 Tablice samochodowe zwyczajne jednorzędowe 

(przyczepy)
         675 sztuk

11 Tablice samochodowe zwyczajne dwurzędowe 
(przyczepy)

          75 sztuk

12 Tablice indywidualne         126 sztuk
13 Wtórniki tablic rejestracyjnych         400 sztuk

RAZEM    48 492 sztuki

2/Dostawca zobowiązuje się wytwarzać i dostarczać Odbiorcy na koszt własny tablice
rejestracyjne wytworzone według wzorów i zasad technicznych zawartych  w załączniku nr
8  do rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 22  lipca 2002  roku  w sprawie
rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz.  U.  Z  2016 roku,  poz.1038  tekst  jednolity)
z numerami podanymi przez Odbiorcę. 

3/Podane w specyfikacji punktu 1  w §1 ilości zamawianych poszczególnych rodzajów
tablic mają charakter szacunkowy a górną granicę stanowi ogólna liczba zamawianych
sztuk.  Odbiorca zastrzega sobie możliwość ograniczenia,  rozszerzenia lub zmiany



zamawianych poszczególnych rodzajów tablic w zależności od faktycznego
zapotrzebowania.

4/W przypadku zwiększenia zapotrzebowania na tablice rejestracyjne w okresie
obowiązywania umowy, które przekroczy wartość i ilość określoną w umowie, przewiduje
się możliwość złożenia zamówienia dodatkowego na podstawie art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

5/W przypadku zmiany wzorów tablic rejestracyjnych wprowadzonych w drodze zmiany
obowiązujących przepisów,  o których mowa wyżej,  Dostawca będzie wykonywał tablice
według nowych wzorów od dnia wejścia w życie tych przepisów. 

6/Odbiorca zastrzega możliwość zmiany umowy w zakresie ilości oszacowanego
zapotrzebowania określonego w § 1 pkt 1 gdy w okresie obowiązywania umowy zmniejszy
się ilość postępowań administracyjnych w sprawie rejestracji pojazdów, w których tablice
rejestracyjne są niezbędne.

7/Do każdej  partii   zamawianych   tablic rejestracyjnych dostawca zobowiązuje się
dostarczyć ramki montażowe do umieszczenia  tablic rejestracyjnych  w  ilości  50%
zamawianych  w  danej  partii   tablic  rejestracyjnych.  Ramki  powinny  być    wykonane
z tworzywa sztucznego,  górna  i  boczne  ściany  ramki  powinny  posiadać  listwy
podtrzymujące tablicę rejestracyjną. Tablica powinna być zamykana w ramce dolną listwą
zatrzaskową-wzór tablicy do montażu ramki określa załącznik nr 7 do umowy.
Na  listwie  zatrzaskowej  powinien  znajdować  się  kolorowy  nadruk   reklamowy według
wzorów stanowiących załącznik nr 5   do umowy oraz spełniający wymagania określone
w  dokumencie  ramowym  Urzędu  Miasta  Legnica  pn  ”Katalog  systemu  identyfikacji
wizualnej  marki  Legnica”  -  załącznik  nr  6  do  umowy.  Pliki źródłowe z wymaganiami
graficznymi ramki zostaną przekazane Dostawcy elektronicznie, po podpisaniu umowy.

§2

1/Dla celów prawidłowego wykonywania niniejszej umowy tj.  zamawiania tablic
rejestracyjnych,  Dostawca nieodpłatnie użycza Odbiorcy na czas trwania umowy
oprogramowanie do zamawiania tablic rejestracyjnych.
Odbiorca wymaga aby oprogramowanie posiadało co najmniej następujące cechy: 
a/automatycznie tworzenie formularzy zamówienia na wszystkie rodzaje i wyróżniki tablic,
również na wtórniki zgodnie z przywołanym wyżej rozporządzeniem w sprawie rejestracji
i  oznaczenie  pojazdów,  z  możliwością  wysyłania  zamówienia  w  formie  elektronicznej,
z weryfikacją terminu realizacji zamówienia, oraz możliwością wydruku zamówienia,
b/sprawdzanie   zgodności  wprowadzanych  numerów  z  właściwym   w  sprawie
rozporządzeniem na etapie tworzenia zamówienia,
c/blokowanie  dla  określonych  typów  tablic  niedozwolonych  liter  oraz  wykluczenie  dla
określonych  typów  tablic  niedopuszczalnych  sekwencji  cyfr  a  także  blokowanie
zamówionych już  numerów,
d/prowadzenie ewidencji  ilościowej i wartościowej zamówień z możliwością wydruku,
e/umożliwienie  wprowadzenia  początkowych  numerów  już  zamówionych  przez  Urząd
i uwzględnianie (pomijanie) tych numery podczas składania nowych zamówień.

2/Dostawca oświadcza,  że posiada prawa autorskie/licencję do oprogramowania
uprawniające go do nieodpłatnego użyczenia  Odbiorcy w celu realizacji niniejszej umowy.
Dostawca wraz z oprogramowaniem dostarczy licencję,  nośnik oraz dokumentację



niezbędną do prawidłowej i zgodnej z prawem eksploatacji programu,  w tym instrukcję
użytkowania.

3/Dostawca oświadcza,  że dysponowanie oprogramowaniem umożliwiającym
elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne nie narusza w żaden sposób
praw osób trzecich i nie wymaga zezwolenia osób trzecich.  Dostawca poniesie wszelkie
koszty,  w tym ewentualne odszkodowanie w przypadku naruszenia praw osób trzecich
z winy Dostawcy, związanych z prawami do oprogramowania.
  
4/Program  powinien  działać  w  systemie  Windows  w  wersjach  zarówno  32-jak  i  64-
bitowych.

5/Oprogramowanie zostanie dostarczone i zainstalowane na wskazanej przez Odbiorcę
jednostce komputerowej w terminie 7 dni od podpisania umowy.

6/Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia aktualizacji programu w przypadku zmian
w przepisach i (lub)  potrzeby rozszerzenia jego funkcjonalności przez czas trwania
umowy. Termin dostosowania oprogramowania do obowiązujących przepisów nie będzie
przekraczał terminu wejścia w życie zmian w  przepisach.

7/Odbiorca zobowiązuje się do użytkowania oprogramowania zgodnie z jego
przeznaczeniem i wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszej umowy.

8/Dostawca zobowiązuje się do przeszkolenia min.  2  osób  u  odbiorcy w zakresie
prawidłowej obsługi oprogramowania w terminie 2 tygodni od daty podpisania umowy.

9/Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu oprogramowania na czas trwania
umowy.  Koszt serwisu obciąża Dostawcą z wyjątkiem przypadku gdy usterka powstała
z winy Odbiorcy jako użytkownika.

10/W przypadku problemów z prawidłowym funkcjonowaniem programu Dostawca
zobowiązuje się usunąć usterkę w terminie 3  dni roboczych od daty zgłoszenia.
Zgłoszenie usterki może być dokonane telefonicznie, faksem lub mailem. 

§3

Strony oświadczają,  że Odbiorca przekazał Dostawcy specyfikację istotnych warunków
zamówienia zawierającą między innymi istotne dla Odbiorcy postanowienia i zobowiązania
Dostawcy, które stanowią integralną część umowy.

§4

1/Dostawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy własnym,  nieodpłatnym
transportem w terminie wskazanym w zamówieniu złożonym przez Odbiorcę.  Termin ten
nie może być przesunięty przez Dostawcę przez okres dłuższy niż  5 dni roboczych  licząc
od dnia wskazanego przez Odbiorcę. Tablice  wraz z ramkami montażowymi w proporcji
określonej w§1 pkt 7  zamawiane i  dostarczane będą partiami, z czynności odbioru tablic i
ramek  do  ich  montażu zostanie sporządzony protokół odbioru ilościowego w dwóch
egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron według wzoru- załącznika nr 3 do umowy.
 
2/Strony ustalają rozliczenie za każdą partię dostarczanych tablic  wraz  z  ramkami
montażowymi w proporcji określonej w §1 pkt 7 w drodze faktury.



§5

1/Wynagrodzenie dla wykonawcy,  za wykonanie przedmiotu umowy zawartej
w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, ustalone zostało na kwotę

 brutto:.............................................
słownie...................................................................................................................................

netto: ….....................................................
słownie:..................................................................................................................................

2/Kwota wynagrodzenie brutto,  o której mowa w pkt.1  stanowi maksymalną wartość do
jakiej Zamawiający będzie nabywał tablice rejestracyjne  wraz z ramkami montażowymi
w ramach niniejszej umowy.

a/Odbiorca dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w części dotyczącej podatku
VAT,  jeżeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka
podatku VAT będąca elementem wynagrodzenia dla Dostawcy.
Zmiana zostanie wprowadzona na umotywowany wniosek Dostawcy w drodze aneksu do
umowy.

3/Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za dostarczoną każdorazowo część
przedmiotu umowy cenę wynikającą z przemnożenia ilości zamawianego przedmiotu
umowy i jego ceny wynikającej z oferty Dostawcy złożonej w przetargu nieograniczonym. 

4/Strony ustalają,  że w okresie obowiązywania umowy ceny za poszczególne rodzaje
tablic wraz z ramkami montażowymi będą wynosiły:
l.p Opis Ilość Cena netto

za 1 sztukę 
Cena brutto
za 1 sztukę

1. Tablice samochodowe 
zwyczajne jednorzędowe

45 632
sztuki

2. Tablice tymczasowe 
samochodowe jednorzędowe

75 
sztuk

3. Tablice samochodowe 
zwyczajne dwurzędowe

    135
 sztuk

4. Tablice tymczasowe 
samochodowe dwurzędowe

    15 
sztuk

5 Tablice motorowerowe 
zwyczajne

  261
 sztuk

6. Tablice tymczasowe 
motorowerowe

 15 
sztuk

7. Tablice motocyklowe zwyczajne     1014
sztuk

8. Tablice tymczasowe 
motocyklowe

       15
sztuk

9. Tablice zabytkowe 54
 sztuk



10 Tablice do przyczep 
jednorzędowe

    675
 sztuk

11. Tablice do przyczep 
dwurzędowe

  75
 sztuk

12 Tablice indywidualne       126
sztuk

13 Wtórniki tablic rejestracyjnych      400
sztuk

Ogółem wartość 48.492
sztuki    

5/W przypadku zmiany cen surowców niezbędnych do produkcji tablic rejestracyjnych
 Dostawca może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Odbiorcy w sprawie zmiany cen za
poszczególne rodzaje tablic. Wniosek powinien zwierać kalkulację nowej ceny.
Odbiorca ustosunkowuje się do wniosku w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. 

§6

1/Odbiorca regulować będzie należność za dostarczane  i  potwierdzane  protokołem
odbioru  określone ilości tablic rejestracyjnych wraz z ramkami montażowymi, przelewem
w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury.

2/Termin płatności uważa się za zachowany,  jeżeli w czasie określonym w umowie
Odbiorca dokona polecenia przelewu ze swojego rachunku bankowego na rachunek
Dostawcy w banku.................................................................................................................

3/Dostawca będzie wystawiał faktury częściowe za każdą partię dostarczonych tablic
rejestracyjnych.

4/Przekroczenie terminu płatności upoważnia Dostawcę do obciążenia Odbiorcy
ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

§7

1/Zgodnie z punktem 3.2  załącznika nr 8  do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 22  lipca 2002  roku w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz.  U z 2016  r.
poz.1038  z późniejszymi zmianami)  strony umowy ustalają program i zakres badań
niepełnych dostarczanych tablic rejestracyjnych w  załączniku nr 1 do umowy. Uzgodniony
zakres badań niepełnych tablic rejestracyjnych przeprowadza się nie później niż w ciągu
dwóch dni roboczych po odbiorze partii. 

2/Po przeprowadzeniu badań sporządzony zostanie protokół badań,  według wzoru-
załącznika nr 2 do umowy.

3/Protokół,  o którym mowa w ust.2  zostanie przesłany do Dostawcy niezwłocznie po
sporządzeniu.

§8

1/Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. Kary
umowne naliczane będą w następujących wypadkach: 



1.Dostawca płaci Odbiorcy kary umowne:
a/za opóźnienie  w dostawie tablic rejestracyjnych wraz z ramkami do ich montażu
w wysokości 0,05% wynagrodzenia   brutto, ustalonego w § 5 pkt 1 umowy  za przedmiot
dostawy, za każdy dzień opóźnienia, 
b/za opóźnienie  w usunięciu wad tablic rejestracyjnych lub ramek montażowych
stwierdzonych przy dostawie lub   w okresie rękojmi w wysokości 0,05% wynagrodzenia
brutto, ustalonego w § 5 pkt 1 umowy  za przedmiot dostawy,  za każdy dzień opóźnienia
liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,
c/za  opóźnienie  w usunięciu  usterek  w  funkcjonowaniu  programu do   elektronicznego
zamawiania tablic rejestracyjnych 0,05% wynagrodzenia  brutto, ustalonego w § 5 pkt 1
umowy za przedmiot dostawy,za każdy dzień opóźnienia,
d/z tytułu zaistnienia wad w przedmiocie dostawy 2% wynagrodzenia  brutto, ustalonego
za ten przedmiot,
e/za odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących Dostawcy 5%  wynagrodzenia   brutto
ustalonego w § 5 pkt 1 umowy za przedmiot dostawy, 
-f/za opóźnienie w dostarczeniu i zainstalowaniu oprogramowania do zamawiania tablic
rejestracyjnych w wysokości  0,05% wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 5 pkt 1 umowy
za przedmiot dostawy, za każdy dzień opóźnienia.

2.Odbiorca płaci Dostawcy kary umowne:
a/z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Dostawcy 5% wynagrodzenia
brutto, ustalonego w § 5 pkt 1 umowy za przedmiot dostawy.

2/Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§9

1/Strony ustalają odpowiedzialność Dostawcy za wady przedmiotu umowy w postaci
rękojmi.  Realizacja uprawnień przysługujących Odbiorcy z tytułu rękojmi następować
będzie na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

2/Okres rękojmi wynosi 24 miesiące licząc od daty każdej dostawy. 

§10

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 30  dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.  W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

§11

Umowę zawiera się na okres od 30.12.2016  do 29.12.2019  roku.  Umowa ulega
rozwiązaniu przed terminem na jaki została zawarta w przypadku wcześniejszego
zamówienia tablic rejestracyjnych do wartości wskazanej w §  5  ust 1  oraz w §1  ust 4.
Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron lub z jednomiesięcznym
wypowiedzeniem kończącym się upływem ostatniego dnia danego miesiąca
kalendarzowego. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej.



§12

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić z powodów wskazanych
w załączniku Nr 4  do umowy-warunki zmiany umowy,  za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, w formie aneksu do umowy.
 

§13

Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
oraz ustawy o zamówieniach publicznych. 

§14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden dla Dostawcy
i dwa dla odbiorcy. 

Dostawca Odbiorca



Załącznik nr 1

do umowy …..........................

 z dnia ….................................

Program i zakres badań niepełnych tablic rejestracyjnych przeprowadzanych każdorazowo
przy odbiorze partii wyrobów uzgodniony pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą.

Podstawa prawna przeprowadzenia badań niepełnych:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22  lipca 2002  roku w sprawie rejestracji
i oznaczenia pojazdów (Dz.U z 2016,  poz.1038  z póź.  zm.), załącznik Nr 8, dział 3, pkt
3.2 . 
Strony umowy ustalają  zakres badań niepełnych   w  zakresie  spełnienia  warunków
określonych w załączniku Nr 8 powyższego rozporządzenia, dział 2 pkt .2.1,2.3,2.8,2.13 tj:

-oględziny zewnętrzne,  wykonywane nieuzbrojonym okiem (barwa,  jakość
powłoki,wypukłość znaków od strony czołowej,odblaskowość,kolorystyka)
-sprawdzanie znaku firmowego.
-sprawdzanie symbolu Unii Europejskiej i znaku „PL”

Przeprowadzanie badań udokumentowane jest protokołem stanowiącym załącznik  Nr 2
do umowy.



Załącznik Nr 2

 do umowy Nr …......................

 z dnia …..................................
 

Protokół     Nr  .......................  z     dnia  ................................ 

badań zgodności tablic rejestracyjnych  w  zakresie  spełniania  warunków  określonych
w   załączniku  nr 8  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22  lipca 2002  roku
w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz.U. z 2016 r.,poz 1038  z późniejszymi
zmianami)  pkt 2 2.1,2.3,2.8,2.13 .
Badaniu poddano ............sztuk tablic rejestracyjnych z partii dostarczonej
w dniu.....................wg zamówienia.................................... w zakresie:
-oględziny zewnętrzne/barwa, jakość powłoki,wypukłość znaków od strony 
czołowej,odblaskowość, wymagana kolorystyka/,
-sprawdzanie znaku firmowego,
-sprawdzanie symbolu Unii Europejskiej i znaku „PL”
o wyróżniku DL
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................

Oględziny zewnętrzne wykonano nieuzbrojonym okiem.

-wyniki badania.............................................................................................................. 

Sprawdzanie znaku firmowego.

-wyniki badania..............................................................................................................

Sprawdzanie symbolu Unii Europejskiej i znaku „PL”.

-wyniki badania...............................................................................................................

Uwagi:.....................................................................................................................................
................................................................................................................................

Odbiorca: Dostawca:

....................................... ........................................



Załącznik Nr 3

 do umowy Nr …......................

 z dnia …..................................

Protokół     odbioru     ilościowego     tablic     rejestracyjnych wraz z ramkami montażowymi               
z     dnia  .............................................

Ilość dostarczonych tablic rejestracyjnych jest zgodna z zamówieniem
z dnia..........................
Nr...............................

Ilość dostarczonych ramek do montażu tablic jest zgodna z zamówieniem z 
dnia..............,NR.......................
Uwagi......................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................................

Na tym protokół zakończono i podpisano :

Odbiorca: Dostawca:

..................................... . .........................................



Załącznik Nr 4

 do umowy Nr ….......................

 z dnia …...................................
 

Warunki     zmiany     umowy

Nazwa Dostawcy..................................................................................................

Adres  Dostawcy..................................................................................................

Numer telefonu: ..............................., numer fax-u............................, e-mail 

1/Zmiana     wartości     zamówienia

a/w przypadku braku środków finansowych, ich zwiększeniem lub zmniejszeniem czego 

Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy,

b/konieczność zrealizowania zamówień dodatkowych,

c/zmiana ceny spowodowana zmianą stawki VAT-u

d/istotna zmiana cen surowców niezbędnych do produkcji tablic rejestracyjnych

2/ Inne  :

a/zmiany osób reprezentujących strony,

b/oczywiste omyłki pisarskie,

c/zmiany formy prawnej,

d/zmiany adresowe. 

Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.



    Załącznik Nr 5

 do umowy Nr ….......................

   z dnia …...................................

 Wzór nadruku na ramkę do montażu tablic rejestracyjnych



Załącznik Nr 6 do umowy Nr …....................…
 z dnia …...................................... 

Katalog systemu identyfikacji wizualnej marki LEGNICA - fragment 

 



 Załącznik Nr 7

 do umowy Nr ….......................

   z dnia …...................................

Ramka do tablic rejestracyjnych


	§1

