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ON-343-22/2008 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 206 000,00  EURO 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

„Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu” 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Zarząd Powiatu w Szydłowcu 

26-500 Szydłowiec, pl. M. Konopnickiej 7  

strona internetowa www.szydlowiecpowiat.pl,

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. 
Nr 223, poz. 1655)  

2. Postępowanie zostanie unieważnione wyłącznie gdy:  

1) nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu, 
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, 
3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć,
4) postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, 
5) zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, jak również oferty dodatkowe będą zawierać taką samą cenę.

3. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy: 
− ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu 

składania ofert,  
− złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając

uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych wyszczególnionych poniżej i spełniających 

wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji 
i oznaczenia pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322) oraz odbiór i złomowanie starych 
tablic rejestracyjnych. 

2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje wykonanie i dostarczenie do zamawiającego tablic 
rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami w tym: 
a. 5500 kompletów tablic samochodowych, 
b. 100 pojedynczych tablic motocyklowych, 
c. 200 pojedynczych tablic ciągnikowych  
d. 400 pojedynczych tablic motorowerowych,  
e. 300 pojedynczych tablic do przyczep, 

3. Materiały i transport Wykonawcy. 
4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 27.52.00.00-6 – wyroby aluminiowe. 
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Wymagany termin realizacji zamówienia – od daty podpisania umowy do 10 sierpnia 2010 r. 
2. Dostawa tablic będzie się odbywać sukcesywnie, w ilościach i terminie wskazanym każdorazowo 

przez Zamawiającego w pisemnym lub telefonicznym zamówieniu. 
3. Termin dostawy nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia 

przez Wykonawcę.
4. Zamawiający może korygować pisemnie ilość i rodzaj zamówionych tablic w terminie nie krótszym niż

3 dni kalendarzowe przed terminem dostawy. 
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać sięWykonawcy, którzy: 

− spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych,  

− przyjmują warunki umowy, 

− złożyli ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia przedstawione w pkt. VI SIWZ, 
potwierdzające spełnienie wyżej wymienionych warunków. 

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

− W toku badania i oceny ofert, Zamawiający będzie posługiwał się kryterium (spełnia/ nie spełnia). Zgodnie 
z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – PZP zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z zastrzeżeniem 
art. 88 ustawy PZP. 

− Wykonawca, który nie złoży wymaganych w SIWZ informacji i dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu lub złoży dokumenty w niewłaściwej formie, lub nie spełni innych 
wymagań określonych w ustawie PZP, SIWZ lub innych przepisach obowiązującego prawa, zostanie 
wykluczony z udziału w postępowaniu przetargowym na podstawie art. 24 ustawy PZP.  

− Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie 
złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba 
że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wezwie także
zgodnie z art. 26 ust. 4 w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń i dokumentów, o których  mowa w art. 25 ust. 1. 

− Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą i nie będzie podlegać dalszej ocenie. 

 

VI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności 
lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty: 

1. Dokumenty wymagane: 

− formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1; 

− Kserokopia zezwolenia właściwego marszałka województwa na produkcję tablic rejestracyjnych udzielone 
na podstawie art. 75 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 
Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), 

− Kserokopia Certyfikatu Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie (ITS) potwierdzająca zgodność 
każdego rodzaju tablic rejestracyjnych z wymaganymi warunkami technicznymi. 
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− wykaz wykonanych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
opowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów 
potwierdzających, że dostawy lub usługi zostały wykonane należycie.

− Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny oraz dysponują osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia. 

− Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

− Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – 
potwierdzający, że profil prowadzonej działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia. 

− aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne 
lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

− oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2; 

− Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 i 9 
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIDZCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres: 

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, 26-500 Szydłowiec, pl. M. Konopnickiej 7 lub faksem:(048) 617-10-61 

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację
istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 7 dni przed 
upływem terminu składania ofert. 

2. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami 

3. Osobami uprawnionymi ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Maryla 
Czarnota tel. (048) 617-10-08 wew. 33 i Magdalena Kisiel tel. (048) 617-10-08 wew. 45. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Nie jest wymagane wniesienie wadium 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert. 

 

X. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim. 

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
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3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4. Oferta oraz wszystkie załączniki, w tym projekt umowy, wymagają podpisu osób uprawnionych 
do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami 
ustawowymi oraz przepisami prawa. 

5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy
dołączyć właściwe umocowanie prawne. 

6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa 
w treści niniejszej specyfikacji. 

7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego 
wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 

8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający  dekompletacji 
zawartości oferty.  

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem 
składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne 
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. 

11. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w dwóch kopertach: 

koperta zewnętrzna (bez nazwy oferenta) winna być oznaczona – „OFERTA PRZETARGOWA -  Dostawa tablic 
rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu  

Na kopercie wewnętrznej należy umieścić pełną nazwę i adres Wykonawcy. 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7 - sekretariat do dnia 
25 lipca 2008 roku do godziny 1000. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert 
zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
protestu. 

2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, w dniu 25 lipca 2008 r. o godzinie 1015 w swojej 
siedzibie- sala konferencyjna. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4. Nazwy i adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny każdej oferty, wszelkie modyfikacje, terminy 
wykonania zamówienia oraz okresy gwarancji zostaną ogłoszone przez zamawiającego podczas otwarcia. 

 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia. 

3. Cena może być tylko jedna 

XIII. KRYTERIA OCENY OFERTY 

1. Kryteria oceny ofert 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: Cena – 100% 

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego  

An = Pmin : Pn x 100% 

An – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A, 

n – numer oferty 

Pmin – cena minimalna wśród złożonych ofert 

Pn – cena zaproponowana przez oferenta n  
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XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZEZ 
WYKONAWCĘW CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do jej zawarcia w terminie 
nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku.  

2. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia 
umowy na warunkach wynikających z SIWZ, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

 

XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI. WARUNKI UMOWY 

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia 
kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji. 

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji 
oraz danych zawartych w ofercie.  

3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3. 

 

XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

Każdemu wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w związku z postępowaniem o zamówienie 
publiczne doznał uszczerbku przysługują środki ochrony prawnej w postaci: 

- protestu (DZIAŁ VI, rozdz. 2 art. 180 ÷ 183 Pzp) 

 

XVIII. INNE INFORMACJE 

1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza złożenie oferty częściowej. 

2. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający 
przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, oraz okoliczności, po których 
zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać
oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza 
porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

6. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

7. Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.
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Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot. 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XIX. ZAŁĄCZNIKI 
Nr 1 – Formularz oferty. 

Nr 2 – Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1  ustawy PZP. 

Nr 3 – Umowa. 

 

Szydłowiec, dnia 11 lipca 2008 r. 

 

______________________________________ 

Podpis osoby uprawnionej  
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Załącznik Nr 1 do specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 
 

................................................................... 
(nazwa i siedziba oferenta) 

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

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

 

Zarząd Powiatu w Szydłowcu 
pl. M. Konopnickiej 7 

26-500 Szydłowiec 
 

OFERTA PRZETARGOWA 
 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę tablic rejestracyjnych 
dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu” oferujemy wykonywanie zamówienia, zgodnie z wymogami 
zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za cenę ogółem 

netto……………………… zł

(słownie:………………………………………………………………………………………………………….) 

podatek VAT 22%; ………………………… zł

brutto ………………………. zł

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………..) 

Na poszczególne rodzaje tablic rejestracyjnych oferujemy następujące ceny: 

1. komplet tablic samochodowych netto ................ zł. VAT ...... % .................... zł. brutto/komplet 
słownie ............................................................................................................................................. 

2.  pojedyncze tablice motocyklowe netto ................ zł. VAT ...... % ......................... zł. brutto/szt.  
słownie ............................................................................................................................................. 

3. pojedyncze tablice motorowerowe netto .............. zł. VAT ...... % .................. zł. brutto/szt. 
słownie............................................................................................................................................... 

4. pojedyncze tablice ciągnikowe netto .................. zł. VAT ...... % .................. zł. brutto/szt. 
słownie............................................................................................................................................... 

5. pojedyncze tablice do przyczep netto .................. zł. VAT ...... % .................. zł. brutto/szt. 
słownie............................................................................................................................................... 

− Oświadczam (my), że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, znane 

nam są warunki wykonania dostaw i na nie się zgadzam(y). 

− Ofertą niniejszą uważamy się za związanych przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego do 

składania ofert tj. do dnia ................................ r. 
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− Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami*/ zamierzamy zlecić podwykonawcom* 

wymienionym w załączniku Nr ...... 

− Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy na wyżej wymienionych warunkach i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

− Na wykonane tablice rejestracyjne udzielamy gwarancji .................. m- cy (minimum 24 miesiące). 

− Termin zakończenia dostawy deklarujemy na dzień .................................................. 

Do niniejszej oferty załączamy n/w dokumenty i oświadczenia: 

 

1) ............................................................................. 

2) ............................................................................. 

3) ............................................................................. 

4) ............................................................................. 

5) ............................................................................. 

6) ............................................................................. 

7) ............................................................................. 

8) ............................................................................. 

 

................................................................... 
 podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
 do  występowania w  imieniu oferenta     
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Załącznik Nr 2 do specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Pieczęć Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 
W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

PUBLICZNYCH 
 

Oświadczam, że: 
1) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności  zgodnie z 

wymaganiami ustawowymi, 

2) dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz  potencjałem  technicznym a także

osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,   

3)  znajduję się w sytuacji ekonomicznej i  finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

dnia  
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy 
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Załącznik Nr 3 do specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

 

P R O J E K T U M O W Y
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UMOWA NR  
 

Zawarta w dniu                                                      pomiędzy: 
 ZARZĄDEM POWIATU  w Szydłowcu pl. M. Konopnickiej 7 reprezentowanym przez: 

1.Włodzimierza Górlickiego – Starostę
2.Romana Woźniaka - Wicestarostę

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Doroty Jakubczyk 
zwanym w dalszej części „ZAMAWIAJĄCYM” 
 
a Firmą: ………………………………………………………………. 
z drugiej strony zwanym w dalszej części „WYKONAWCĄ„
reprezentowanym przez: 
1.  
zawarto umowę o następującej treści: 

 
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez zamawiającego oferty dostawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu” 

 
Zawarto: umowę następującej treści: 

§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z ofertą do dostarczenia tablic 

rejestracyjnych wyszczególnionych w zamówieniu. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia przy odbiorze przedmiotu umowy pisemnego 

oświadczenia, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
najlepszą wiedzą i wolą Wykonawcy oraz że Wykonawca dokonał niezbędnych prób i pomiarów 
specjalistycznych. 

3. Miejscem wykonania świadczenia Wykonawcy jest Wydział Komunikacji w Starostwie 
Powiatowym w Szydłowcu. 

 
§ 2

Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na wyroby tablic rejestracyjnych 
zgodnie z art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 129 poz. 
1444) 

§ 3
1. Dostawa tablic określonych w § 1 będzie się odbywać sukcesywnie, w ilościach i terminie 

wskazanym każdorazowo przez Zamawiającego w pisemnym lub telefonicznym zamówieniu. 
2. Termin dostawy, o których mowa w ust. 1 nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od 

daty otrzymania zamówienia przez Zamawiającego. 
3. Zamawiający może korygować pisemnie ilość i rodzaj zamówionych tablic w terminie nie krótszym 

niż 3 dni kalendarzowe przed terminem dostawy. 
 

§ 4
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać tablice, o których mowa w § 1 na własny koszt 

(transport), do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 
2. Wykonawca zobowiązuje - na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego - wykonać i dostarczyć

jednostkowe ilości (wtórniki) w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. 
 

§ 5
1. Tablice dostarczane będą opakowane w kartonach (po 25 kpl w kartonie) opisane serią i

numerami. 
2. Kartony są bezzwrotne, a ich koszt mieści się w cenie tablic. 
3. Za datę odbioru uważa się datę przekazania tablic upoważnionemu przedstawicielowi 

Zamawiającego na dokumencie, o którym mowa w ust. 4. 
4. Do każdej partii dostarczonych tablic Wykonawca jest obowiązany dołączyć dowód dostawy (kwit 

Wz), którego przy odbiorze jeden egzemplarz otrzymuje Zamawiający, a drugi Wykonawca. 
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§ 6
1. Wartość przedmiotu umowy wynosi netto………………………… zł

(słownie:…………………………………………………………………………………………..………….) 
podatek VAT 22%; …………… zł, brutto ……………… zł
(słownie:……………………………………………………………………………………………………..) 

2. Za odebrane tablice rejestracyjne Zamawiający zobowiązuje się zapłacić następujące ceny brutto: 
− tablice samochodowe     ................. zł/kpl 
− tablice zwyczajne do przyczep    .................. zł/szt. 
− tablice zwyczajne do ciągnika    .................. zł/szt. 
− tablice motocyklowe     .................. zł/szt. 
− tablice do motoroweru     .................. zł/szt. 

(Powyższe ceny zawierają podatek VAT - 22%) 
3. Ceny, o których mowa w ust. 1 i 2 pozostają niezmienne do końca trwania niniejszej umowy. 
4. Zamawiający zobowiązuje się regulować należność za dostarczanie tablic przelewem na 

wskazane konto Wykonawcy, w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez 
Wykonawcę.

§ 7
1. Wykonawca zobowiązuje się - na każdorazowe pisemne zgłoszenie Zamawiającego - do 

dokonania złomowania tablic przeznaczonych przez Zamawiającego do kasacji. 
2. Transportu tablic przeznaczonych do złomowania od Zamawiającego oraz złomowania dokonuje 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt. Termin odbioru złomowanych tablic strony 
będą ustalały każdorazowo. 

§ 8
1. Umowę strony zawierają na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 10 sierpnia 

2010 r. roku, z prawem wcześniejszego rozwiązania z zachowaniem 3-miesiecznego terminu 
wypowiedzenia 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku nie 
spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w umowie. 

 
§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 
1) zwłoki w dostawie tablic w wysokości 1% wartości brutto danej dostawy za każdy dzień zwłoki, 
2) zwłoki w wymianie wadliwych tablic w wysokości 1% wartości brutto wymienionych tablic 

za każdy dzień zwłoki, 
3) odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy, w całości lub w części z przyczyn, za 

które Zamawiający nie odpowiada w wysokości 10% wartości brutto umowy lub odpowiednio 
10% wartości brutto dostaw od wykonania odstąpiono, 

4) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w całości lub w części, z przyczyn, za które 
Wykonawca odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem przez 
Wykonawcę dostaw objętych niniejszą umową w wysokości 10% wartości brutto umowy lub 
odpowiednio 10% wartości brutto dostaw, od wykonania których odstąpiono. 

2. Kary o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek 
bankowy przelewem  terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania 
Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. 

3. Niezależnie od w/w kar Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania od 
wysokości faktycznie poniesionej straty w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem zamówienia. 

 
§ 10 

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wad, czy usterek w dostarczonych tablicach 
Wykonawca w ciągu 7 dni dokona ich wymiany. 
 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 12 
Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
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§ 13 
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 
 

ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 

 


