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 Załącznik Nr 5 do SIWZ 
 

Umowa – Projekt  Nr ZP.273.1….2019 
 
Zawarta w dniu .........11.2019  roku w Grodzisku Mazowieckim w wyniku udzielenia zamówienia publicznego po 
przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843)  pomiędzy Powiatem Grodziskim w imieniu którego 
działa Zarząd Powiatu Grodziskiego z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 30 reprezentowany 
przez: 
 
1. Starostę    -  Marka Wieżbickiego 
2. Wicestarostę    -  Krzysztofa Filipiaka 
 zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym" 
 
a  
  

..........................................................................................., wpisaną/ym do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr ........................... prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ...................... Wydział Gospodarczy Krajowego  
Rejestru Sądowego, posługującą się numerem .............................................. oraz nr NIP ................................... 
w imieniu i na rzecz, której działają: 
 

1. ...................................................  - ................................................... 
 

2.    ...................................................  - .................................................... . 
 
zwaną w dalszej części umowy „Dostawcą " zgodnie z wybraną ofertą zostaje zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
 
1. Dostawca zobowiązuje się do wytwarzania i dostarczania, a Zamawiający do odbierania wykonanych zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz 
wymagań dla tablic rejestracyjnych z dnia 11 grudnia 2017 roku ( t. j. Dz.U.2017.2355 z późn. zm.) dla potrzeb 
Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim do Wydziału Komunikacji przy ulicy Dalekiej 11a w Gro-
dzisku Mazowieckim następujących tablic rejestracyjnych w okresie trwania umowy: 
 

I. Tablice zwyczajne (stałe): 
- samochodowe/zmniejszone/ 
  profesjonalne     - 52.000 sztuk  
- samochodowe do pojazdów elektrycznych 
  i napędzanych wodorem                -      100 sztuk 
- motocyklowe/ciągnikowe                          -      800 sztuk 
- motocyklowe do pojazdu elektrycznego  -        50 sztuk 
- motorowerowe                          -      500 sztuk 
- motorowerowe do pojazdu elektrycznego  -        50 sztuk 
- tymczasowe     -      300 sztuk 
- do pojazdów zabytkowych        -      150 sztuk. 
 
II. Tablice indywidualne:  
  - samochodowe                         -      400 sztuk 
  - motocyklowe                           -        15 sztuki 
 
III. Wtórniki tablic/ bagażnik   -   2.000 sztuk. 
    
2. Dostawca  jest wpisany do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne ( posiada zezwolenie 

Wojewody na  działalność gospodarczą w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych – dotyczy przedsiębiorców, 
którzy rozpoczęli działalność gospodarzą w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych  przed dniem 01.01.2006 
r.) oraz, na wymienione w ust. 1 Umowy tablice posiada certyfikat Instytutu Transportu Samochodowego o 
numerach ............................. .  Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie produk-
cji tablic rejestracyjnych ( zezwolenie Wojewody na  działalność gospodarczą w zakresie produkcji tablic reje-
stracyjnych) stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. Certyfikat Instytutu Transportu Samochodowego 
stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 
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3.   W przypadku wygaśnięcia certyfikatu lub ustania w inny sposób ważności Certyfikatu, o którym mowa w ust. 2 
Dostawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu nowy ważny certyfikat w terminie 7 dni od daty wy-
gaśnięcia lub utraty ważności przez poprzedni Certyfikat. 

 
4.Podane w ust. 1 ilości tablic rejestracyjnych są ilościami szacunkowymi i Zamawiający nie ponosi   

odpowiedzialności  z tytułu zmniejszenia ilości ze względu na mniejsze zapotrzebowanie, z zastrzeżeniem, iż 
łączna wartość Umowy nie ulegnie zmniejszeniu o kwotę większą niż 15 % pierwotnej wartości zamówienia. 
Ilości zamawianych tablic  w poszczególnych typach mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb 
Zamawiającego  przy czym  wartość łączna wszystkich zamawianych tablic nie może przekroczyć wartościowo 
łącznej kwoty brutto podanej w ofercie. Ceny jednostkowe typów tablic określone w ofercie są wiążące dla 
stron w okresie trwania niniejszej Umowy. 

 
5. Dostawy tablic rejestracyjnych dokonywane będą na podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego  
      określających zapotrzebowanie na rodzaj, numerację oraz miejsce i termin dostawy. Zamówienia składane  
      będą u Dostawcy faksem lub drogą elektroniczną co najmniej na 1 tydzień przed terminem dostawy z 

zastrzeżeniem § 2 ust.2 Umowy.  
 
6. Miejscem dostarczania tablic będzie: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grodzisku  

Mazowieckim przy ul. Dalekiej 11a. 
 
7. Okres gwarancji na dostarczoną partię tablic wynosi 3 lata od daty dostawy. 
 
8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad, usterek lub pomyłek w przedmiocie dostawy Dostawca 

zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany tablic, nie później niż w niż w terminie 2 dni od otrzymania 
reklamacji. 

  
§ 2 

 
1.  Dostawca zobowiązuje się dostarczać pojedyncze tablice lub komplety tablic oddzielnie foliowane, opakowane 

w oznaczonych numerami kartonach do miejsca wskazanego w  § 1 ust. 6 Umowy .  
2.  Dostawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia na wniosek Zamawiającego jednostkowych ilości tablic 

(wtórniki)  w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia w sposób określony w §1 ust. 5 Umowy. 
3.  Dostawca zobowiązuje się na swój koszt do odbierania (protokolarnie) jeden raz w miesiącu w terminie  
     wyznaczonym przez Zamawiającego, a następnie złomowania na swój koszt starych tablic  rejestracyjnych.   
     Złomowanie powinno być wykonane w sposób gwarantujący zniszczenie tablic w stopniu uniemożliwiającym  
     odczytanie całego numeru i ich ponowne użycie. Realizacja przez Dostawcę w/w obowiązków powinna być  
     zgodna z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach. Przekazanie starych tablic nastąpi  na podsta- 
     wie karty przekazania odpadu. 
4.  Kopie zezwoleń oraz umów, o których mowa w Rozdziale VII pkt 3 tiret czwarte SIWZ stanowią Załącznik nr 5  
     ( i odpowiednio 5a, 5b, i n.) do Umowy. W przypadku po wygaśnięciu lub ustania w  inny sposób ważności  
     zezwoleń lub rozwiązania umów, o których mowa w zdaniu poprzednim Dostawca jest zobowiązany dostarczyć  
     Zamawiającemu nowe ważne zezwolenie lub umowy w terminie 7 dni od daty rozwiązania, wygaśnięcia lub 
     utraty ważności przez poprzednie zezwolenia lub umowy. 
 

§ 3 
 
Umowę strony zawierają na czas określony tzn. od dnia 02.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku. 

 
§ 4 

 
1.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za faktycznie dostarczone i odebrane ilości tablic rejestracyjnych według 

ich ryczałtowych cen jednostkowych (łącznie z podatkiem VAT) wyszczególnionych w ofercie Dostawcy (zał. 
Nr 1 do umowy).  

2.   Łączne wynagrodzenie ustala się szacunkowo na podstawie oferty Dostawcy na kwotę .................. zł (netto) 
      słownie: ........................................................................................................ złotych  łącznie  z podatkiem od  
      towarów i usług VAT ...................................................................................................................... zł (brutto)  
      słownie: ............................................................................................................................................... złotych. 
       

§ 5 
 
1. Strony postanawiają, że zapłata będzie następowała w częściach za odebrane ilości tablic na podstawie 

faktury  wystawianej przez Dostawcę za okresy miesięczne, w terminie …… dni od daty jej otrzymania przez  
Zamawiającego. Za datę zapłaty należności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 



3 
 

2. Do faktur dołączone będą kopie zamówień Zamawiającego wraz z wykazem dostarczonych i odebranych 
tablic w miesiącu, za który faktura jest wystawiona.  

3. Zapłata będzie dokonywana przelewem na konto Dostawcy w banku ................................................................ 
Nr ................................................................................................................... . 

4. Dopuszcza się zmianę ceny za dostarczony towar w przypadku zmian urzędowych stawek podatku Vat. 
5. Dostawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za usługę odbierania i złomowania starych tablic 

rejestracyjnych. 
 

§ 6 
 
Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą kary umowne: 
1. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.2 w przypadku gdy Zamawiający 
odstąpi od  umowy z powodu okoliczności,  za które odpowiada Dostawca; 

b) w wysokości 1% brutto wartości umownej tablic rejestracyjnych nie dostarczonych w terminie za każdy  
     rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu. 
c)  w wysokości 5% brutto wartości umownej tablic rejestracyjnych (zakwestionowanych przez 
Zamawiającego) w przypadku naruszenia terminu wymiany tablic , o  
     którym  mowa w § 1 ust. 8 Umowy, 
d)  w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.2, w przypadku nieodebrania  
     starych tablic rejestracyjnych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego za każdy rozpoczęty dzień  
     zwłoki. 

2. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego będzie przewyższała wysokość zastrzeżonej kary  
umownej, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. Kara umowna płatna będzie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Zamawiający jest uprawniony do 
potrącenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia Dostawcy. 

4. Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu w 
przypadkach: 

a) stwierdzenia – dwukrotnie – opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy obejmującego partię 
zamówionych tablic, przekraczającego łącznie 7 dni, 

b) stwierdzenia co najmniej dwóch przypadków zaistnienia wad jakościowych w tablicach, 
c) wykreślenia Dostawcy z rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne lub wygaśnięcia 

albo utraty ważności zezwolenia Wojewody na działalność gospodarczą w zakresie produkcji tablic 
rejestracyjnych i nieuzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne. 

d) niedostarczenia Zamawiającemu nowego ważnego certyfikatu Instytutu Transportu Samochodowego 
na tablice określone w niniejszej Umowie w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia lub utraty ważności 
przez poprzedni certyfikat, 

e) niedostarczenia Zamawiającemu nowych ważnych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie 
gospodarowania odpadami lub umów o których mowa w § 2 ust. 4 w terminie 7 dni od daty 
rozwiązania, wygaśnięcia lub utraty ważność przez poprzednie zezwolenia lub umowy. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 45 dni od dnia dowiedzenia się 
przez Zamawiającego o zaistnieniu przyczyny o której mowa w ust. 4 pkt. a) – e). 

 
§ 7 

 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie, pod rygorem nieważności. 
2. Dostawca nie jest uprawniony do przenoszenia na podmioty trzecie jakichkolwiek wierzytelności lub opraw 

wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 8 

 
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie  
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może 
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie  30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 9 
 
Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej umowy poddawane będą rozpoznaniu przez Sąd powszechny 
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 10 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych  i Kodeksu Cywilnego. 
                                        
 

§ 11 
 
1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od Dostawcy w ramach wykonywania niniejszej Umowy 

jest Powiat Grodziski. 

2. Dostawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności dotyczące go dane 
identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu 
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 
1764), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Umowy 

 
 

§ 12 
 
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących  egzemplarzach z przeznaczeniem po dwa egzemplarze 
dla każdej ze stron. 
 
 
Załączniki: 
- Oferta Dostawcy- zał. nr 1, 
- Certyfikat Instytutu Transportu Samochodowego ( ITS) – zał. nr 2, 
- Karta przekazania odpadu – zał. nr 3, 
- Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych 

( zezwolenie Wojewody na działalność gospodarczą w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych) – zł nr 4, 
-      kopię zezwoleń ( oraz umów) na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami – zał. nr 5, 
-      Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – zał. nr 6. 
 

DOSTAWCA:                              ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
        1.  ................................      1.  .................................  
 
 
        2. .................................      2. ....................................     
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Załącznik nr 6 do Umowy nr ZP.273.1….2019 
 
Powiat Grodziski informuje, że: 

a) Dane osobowe Dostawcy, osób go reprezentujących, pełnomocników i innych osób wskazanych w umowie 
i jej załącznikach są przetwarzane przez Powiat Grodziski. 

b) W Powiecie Grodziskim został powołany inspektor ochrony danych: jest Pan Łukasz Ryk pokój nr 18 
budynek  Kościuszki 32 Grodzisk Mazowiecki: adres e-mail: iod@powiat-grodziski.pl, telefon: ( 22) 724-
05-01 wew. 200, 

c) Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania umowy (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 pkt b), f) 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1). 

d) Odbiorcami danych osobowych mogą być: uprawnione organy administracji publicznej, osoby uprawnione 
do dostępu do informacji publicznej. 

e) Powiat Grodziski nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

f) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz przez minimum 5 lat po 
zakończeniu obowiązywania umowy w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów 
dotyczących dokumentowania zdarzeń gospodarczych, z uwzględnieniem upływu terminu przedawnienia 
zobowiązań podatkowych. 

g) Dostawca, osoby go reprezentujące, pełnomocnicy i inne osoby wskazane w umowie i jej załącznikach 
mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych.  

h) Dostawca, osoby go reprezentujące, pełnomocnicy i inne osoby wskazane w umowie i jej załącznikach 
mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 
2; 00-193 Warszawa; tel. 22 531 03 00; fax 22 531 03 01; email: kancelaria@uodo.gov.pl 

i) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie  danych będzie skutkowało 
niemożnością realizacji umowy. 

j) Dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 
 
 
 
 


