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Załącznik nr 2 
 

Umowa nr ……………….. 
 

W dniu ……………….. w Raciborzu, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie zapytania ofertowego, zawarto umowę pomiędzy Powiatem Raciborskim, 
REGON 276255111, NIP 6391982788, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego 
działają: 
1. ……………………………………………………….  
2. ………………………………………………………. 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 
a 
……………………………………….., z siedzibą w ……………………ul. ………………. 
REGON …………………….…NIP …………………..., KRS/CEIDG ……………………..  
reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………….  
zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wyprodukowanie i dostawę tablic 

rejestracyjnych odpowiadających warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków 
produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (t.j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 1885 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 
2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz 
wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r., poz. 1847 z 
późn. zm.). Wykonawca zobowiązuje się do uwzględniania ewentualnych zmian w przepisach, 
dotyczących sposobu produkcji i wzoru tablic, jakie zostaną wprowadzone w trakcie trwania 
niniejszej umowy i dostosowywania produkowanych tablic do ich wymogów. 

2. Planowana szacunkowa wielkość zamówienia wynosi w przybliżeniu 7 790 sztuk tablic różnego 
rodzaju. 

3. Dostawy zamówionych tablic będą się odbywały sukcesywnie w trakcie realizacji niniejszej 
umowy wg jednostkowych zleceń Zamawiającego, odpowiadających jego rzeczywistym 
potrzebom. 

4. Zamawiający zlecając w kolejnych zleceniach jednostkowych wykonanie tablic określi ich ilość 
oraz wyróżniki literowo – cyfrowe nadane zgodnie z rozporządzeniem określonym w ust. 1  

5. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek dostawy wyprodukowanych tablic rejestracyjnych 
do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu 
Stefana Okrzei 4 w Raciborzu wraz z wniesieniem do budynku i ułożeniem w wyznaczonym 
pomieszczeniu na parterze budynku. 

6. Wykonawca na czas realizacji niniejszej umowy udostępni licencję i zainstaluje 
oprogramowanie umożliwiające elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne oraz  
przeszkoli co najmniej dwóch użytkowników w zakresie prawidłowej obsługi tego 
oprogramowania. Wymagania techniczne i funkcjonalne oprogramowanie zostały określone 
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 
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7. Zamawiający zleca a wykonawca zobowiązuje się do odbioru wycofanych (zużytych) tablic 
rejestracyjnych. Odbiór zużytych tablic do kasacji będzie następować po wcześniejszym 
telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru z Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego w Raciborzu. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia utylizacji zużytych 
tablic w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie. Za odbiór i utylizację zużytych 
tablic wykonawca nie będzie pobierał wynagrodzenia. 

8. Szacunkowa ilość zużytych tablic, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć do utylizacji                  
w trakcie realizacji niniejszej umowy wynosi ok. 5 000 szt. 

 
§ 2 

1. Zamawiający ustanawia jako pełnomocnika do kontaktów i odbioru tablic Naczelnika Wydziału 
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu, który swoje pełnomocnictwo 
może delegować na pracowników tego Wydziału. 

2. Wykonawca ustanawia jako pełnomocnika do kontaktów z zamawiającym: 
……………………………………………………………………………………………………. 

3. Pełnomocnicy upoważnieni są do szczegółowych uzgodnień związanych z techniczną realizacją 
niniejszej umowy, w szczególności do uzgadniania terminów oraz ilości dostaw jednostkowych, 
ilości oraz terminów odbioru zużytych tablic rejestracyjnych, a także do protokolarnego 
potwierdzania dostaw i odbioru zużytych tablic. 

 
§ 3 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo okresowej kontroli dostarczonych tablic rejestracyjnych 
pod kątem ich zgodności z wymogami rozporządzeń określonych w § 1 ust. 1. 

2. Każdy komplet tablic dostarczanych przez wykonawcę musi być opakowany folią 
i zabezpieczony na czas jego transportu. 

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy tablic rejestracyjnych seryjnych w terminie nie 
dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania jednostkowego zlecenia do siedziby Zamawiającego. 
Jako formę zgłoszenia zapotrzebowania strony przyjmują oprogramowanie o którym mowa w 
§1 ust. 6 lub pocztę elektroniczną. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy wtórników tablic rejestracyjnych w terminie nie 
dłuższym niż 4 dni od dnia otrzymania jednostkowego zlecenia do siedziby zamawiającego. 
Jako formę zgłoszenia zapotrzebowania strony przyjmują oprogramowanie o którym mowa w 
§1 ust. 6 lub pocztę elektroniczną. 

3. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych pilną potrzebą wykonawca dostarczy tablice                
w terminie 24 godzin od otrzymania zlecenia jednostkowego. Za niedotrzymanie 24 godzinnego 
terminu dostawy wykonawca nie ponosi odpowiedzialności o ile wykaże, że warunki techniczne 
lub organizacyjne uniemożliwiają realizację danego zlecenia w takim terminie. 

 
§ 5 

1. Strony ustalają następujące ceny za 1 sztukę tablicy (cena jednostkowa brutto): 

Lp. Rodzaj tablic Ilość 
[szt.] 

Cena brutto 
[za szt.] 

Wartość brutto 
[łącznie] 
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1. Samochodowe zwyczajne (jedno i dwurzędowe) 6 200   
2. Samochodowe indywidualne (jedno i dwurzędowe) 20   
3. Samochodowe zabytkowe (jedno i dwurzędowe) 20   
4. Samochodowe profesjonalne (jedno i dwurzędowe) 10   
5. Samochodowe zmniejszone 40   

6. 
Samochodowe dla poj. elektrycznych (jedno i 
dwurzędowe) 80 

  

7. Samochodowe tymczasowe (jedno i dwurzędowe) 40   
8. Motocyklowe zwyczajne 600   
9. Motocyklowe indywidualne 20   
10. Motocyklowe zabytkowe 40   
11. Motocyklowe profesjonalne 10   
12. Motocyklowe dla pojazdów elektrycznych 10   
13. Motocyklowe tymczasowe 30   
14. Motorowerowe zwyczajne 400   
15. Motorowerowe zabytkowe 40   
16. Motorowerowe profesjonalne 10   
17. Motorowerowe dla pojazdów elektrycznych 200   
18. Motorowerowe tymczasowe 20   

RAZEM  

2. Ceny określone w ust. 1  obejmują wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym 
również transport i dostawę tablic do miejsca wskazanego przez zamawiającego oraz 
opakowanie tablic zgodnie z § 3 ust. 2 niniejszej umowy, a także zawierają podatek od towarów 
i usług VAT. 

3. Uwzględniając planowaną wielkość zamówienia, zgodnie z § 1 ust. 2, wartość przedmiotu 
umowy wynosi: ……………………. zł brutto (słownie: ………………………………. brutto). 

4. Łączna należność jaką zamawiający zapłaci wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy 
będzie wynikała z ilości faktycznie zrealizowanych dostaw i może odbiegać od wartości 
określonej w ust. 3. Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń względem zamawiającego 
z tytułu zamówienia mniejszej niż planowano ilości tablic. 

5. Podstawą rozliczenia należności za każdą dostawę tablic jest oryginał faktury VAT wraz 
z protokołami dostawy potwierdzonymi przez zamawiającego. 
Dane do wystawienia faktury VAT: 
Nabywca: Powiat Raciborski, Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz, NIP: 6391982788, 
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz. 

6. Należność za dostarczone tablice płacona będzie przelewem w terminie do 21 dni od doręczenia 
faktury zamawiającemu. Za datę zapłaty uważa się termin obciążenia rachunku zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, na który zostanie dokonana płatność posiada 
konto pomocnicze VAT w celu dokonania zapłaty poprzez mechanizm podzielonej płatności 
oraz konto bankowe zostało zgłoszone na Białą Listę podatników. 

8. Dopuszcza się realizację zamówienia przez podwykonawcę zgodnie z art. 75a ust. 4 ustawy 
Prawo o ruchu drogowym. Ceny określone w §5 ust. 1 stosuje się odpowiednio. Za realizację 
podwykonawstwa odpowiada wykonawca. 

 
§ 6 
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1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:  
1) za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca 

w wysokości 5% łącznej wartości umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 3, 
2) za zwłokę w terminie dostawy seryjnych tablic rejestracyjnych, o którym mowa w § 4 ust. 1 

umowy, w wysokości 1% wartości zamówionej dostawy za każdy dzień opóźnienia. 
3) za zwłokę w  terminie dostawy wtórników tablic rejestracyjnych, o którym mowa w § 4 ust. 

2 umowy, w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień opóźnienia. 
2. Zamawiający i wykonawca mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych na zasadach ogólnych. 
 

§ 7 
1. Wykonawca udziela 24 miesięcy gwarancji na dostarczone tablice, a w przypadku uzasadnionej 

reklamacji zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany tablic. 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie 

przestrzegania przez wykonawcę warunków umowy, a także w przypadku wykreślenia 
wykonawcy z rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne albo zawieszenia 
lub cofnięcia certyfikatu na zgodność tablic rejestracyjnych z warunkami technicznymi. 

3. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 60 dniowego 
okresu wypowiedzenia. W przypadku zachowania okresu wypowiedzenia nie będzie naliczana 
kara umowna, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1. 

 
 

§ 8 
Ewentualne koszty zmian organizacyjnych lub technologicznych związanych ze zmianą przepisów 
o sposobie produkcji i wzorach tablic rejestracyjnych obciążają Wykonawcę. 
 

§ 9 
Umowa zawarta zostaje na czas określony tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 

 
 

§ 10 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 11 

Spory mogące wynikać w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają orzecznictwu sądu 
powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 
do umowy nr …………… 

 
WYMAGANIA FUNKCJONALNE I TECHNICZNE 

DLA OPROGRAMOWANIA DO ZAMAWIANIA TABLIC 
 

1. Wymagania funkcjonalne. 

Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie posiadało co najmniej następujące cechy: 
1) automatyczne generowanie pozycji zamówienia zawierających kolejne wolne numery po podaniu 

jedynie ilości zamawianych tablic oraz ich typu. Wygenerowane w ten sposób zamówienie powinno 
uwzględniać (pomijać) niedozwolone numery oraz numery już wykorzystane. Kolejność odmian tablic 
dla których generowane są numery rejestracyjne powinna być zgodna z właściwymi przepisami, 

2) sprawdzanie zgodności wprowadzonych numerów z przepisami  już na etapie tworzenia zamówienia 
i blokowanie możliwości wpisania niepoprawnych numerów ze szczególnym uwzględnieniem: 
a) zgodności długości wprowadzonego numeru oraz położenia liter i cyfr dla poszczególnych typów 

i odmian, 
b) blokowania dla określonych typów tablic niedozwolonych znaków, 

3) elektroniczna akceptacja zamówienia z weryfikacją terminu realizacji, 
4) obsługa umów z wykonawcami polegająca na ewidencji umów oraz weryfikacji wartościowej stanu 

realizacji umowy, 
5) możliwość odszukania zamówionej tablicy rejestracyjnej oraz zamówienia na podstawie, której zo-

stała zamówiona (zarówno dla tablic nowych jak i wtórników), 
6) możliwość odszukania wycofanej tablicy rejestracyjnej oraz zlecenia na podstawie, którego została 

przekazana do zniszczenia, 
7) możliwość początkowego wprowadzenia numerów już zamówionych i uwzględnienie (pomijanie) 

tych numerów podczas składania nowych zamówień, 
8) baza danych (wykorzystane numery rejestracyjne, historia zamówień) umożliwiająca przechowywanie 

powyżej 2GB danych instalowana lokalnie u Zamawiającego,  
9) możliwość definiowania podzakresów wyróżników w celu wydzielenia przydziału numerów 

rejestracyjnych dla określonych potrzeb – np. numery dla służb lub wydzielona spośród tablic moto-
cyklowych pula numerów dla przyczep. 

2. Wymagania techniczne:  
1) łatwy w użyciu program instalacyjny niewymagający udziału informatyka i zaawansowanej wiedzy. 

Program taki powinien po zakończeniu działania udostępnić użytkownikowi gotowe do pracy opro-
gramowanie. 

2) program powinien posiadać dedykowane bezpłatne narzędzie dla administratora pozwalające zarzą-
dzać prawami dostępu i automatyzować wykonywanie kopii bezpieczeństwa oraz przywrócenia da-
nych z wykonanej wcześniej kopii. 

3) możliwość wysłania formularza zamówień w pliku xml. 
4)  program powinien umożliwiać wydruk zamówienia oraz zapis zamówienia w pliku w formacie PDF.  
5) program powinien działać w systemach Windows 7, Windows 8 i Windows 10 w wersjach zarówno 

32- jak i 64-bitowych. 
 
 
 


