
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

w Łodzi

WAD.272.2.190.2022 Łódź, 06.07.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi zgodnie 
z obowiązującym w jednostce Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty 
budowlane o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 zł netto równowartości 
zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia: samochód osobowo-towarowy 
Kod CPV 34110000-1.

2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Wymagania:Warunki techniczne i wyposażenie:
Fabrycznie nowy , rok produkcji 2022Stan pojazdu:
Benzynowy + LPGTyp silnika:
Minimum 999 cm3Pojemność silnika:
Minimum 92 KMMoc silnika:
SUVTyp nadwozia:
EURO 6Norma emisji spalin:
5Liczba miejsc:

Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym: do 7 FI 00 km benzyna i do 7 1/100 km LPG
Manualna 6 biegowaSkrzynia biegów:

Minimum 440 1Pojemność bagażnika:
Wyposażenie obowiązkowe:

Felgi ze stopu metali lekkich 16”
Tylna kanapa dzielona

wspomagania nagłegoABS z układem 
hamowania
Poduszki powietrzne przednie
Dywaniki gumowe
System monitorowania ciśnienia w oponach
Zamontowany hak holowniczy
Regulowana w dwóch płaszczyznach 
kolumna kierownicy
System auto start-stop

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lodzi 
nl. Siewna 13.V; 94-250 Łódź 

tel. 42 611-66-60 fax 42 633 83 89 
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Tempomat
System wspomagania parkowania
Klimatyzacja
Relingi dachowe
Reflektory automatyczne LED z czujnikiem 
zmierzchu
radio z zestawem głośnomówiącym 
bluetooth
Komplet opon zimowych i letnich

3. Termin realzacji zamówienia: do dnia 29.07.2022 roku.

4. Miejsce termin i sposób złożenia oferty: WIORiN w Łodzi ul. Siewna 13a do dnia 
14.07.2022 r. do godziny 10.00

- osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres WIORIN w Łodzi, ul. 
Siewna 13A, 94-250 Łódź,
- pocztą elektroniczną na adres: wi-lodz@piorin.gov.pl.

5. Termin otwarcia ofert: 14.07.2022 r.godz. 10.15. w siedzibie Inspektoratu.

6. Warunki płatności: przelew 21 dni na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę na FV. Faktura określająca numery identyfikujące pojazdu musi być 
przekazana Zamawiającemu wraz z dokumentacją gwarancji i kartą serwisową 
pojazdu.

UWAGA: W terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed datą wydania samochodu 
Wykonawca złoży u Zamawiającego wolne od kosztów wszelkie dokumenty pojazdu 
niezbędne do jego rejestracji we właściwym organie oraz do ubezpieczenia.

7. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Monika Górniak Kierownik 
Działu Administracyjnego w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 
Łodzi, ul. Siewna 13 A (pokój nr 7) tel. +42 611-66-60 w. 39 lub 509 394 744.

8. Opis sposobu obliczania ceny:
Oferta może zawierać tylko jedną cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia (z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku).

10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Za najkorzystniejszą ofertę uznawać się będzie ofertę spełniającą wymagania Zamawiającego 
przedstawiającą najniższą wartość brutto oraz najkrótszy termin realizacji zamówienia. 
Waga poszczególnych kryteriów oraz przyznana punktacja:

Lp. Kryterium Ranga

1. Cena 60%

2. Termin realizacji dostawy 40%
RAZEM 100 %
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Przy przyznawaniu punktów w kryterium termin realizacji dostawy Zamawiający będzie 
przyznawał punkty w następujący sposób:

Termin realizacji dostawy do 30 dni od dnia podpisania umowy - 0 pkt., do 20 dni od 
dnia podpisania umowy - 20 pkt, do 20 dni od dnia podpisania umowy i wcześniej - 40 
pkt.

Punkty za kryterium cena zostaną obliczone według następującego wzoru:

Najniższa cena brutto
■x 60Liczba punktów

Cena brutto oferty ocenianej

Iloraz zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Ostateczną ocenę oferty będzie stanowiła suma punktów uzyskanych w poszczególnych
kryteriach.

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny 
ofert, w takim przypadku Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną .

11. Informacje, o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy:

> Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z 
uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego Zapytania 
Ofertowego, danych zawartych w formularzu ofertowym oraz warunków określonych 
w projekcie umowy stanowiącej 13 pkt niniejszego zapytania ofertowego.

> W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o terminie zawarcia umowy, który nastąpi nie później niż 7 dni od daty 
wyboru najkorzystniejszej oferty.

> Miejscem podpisania umowy jest siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, ul. Siewnej 13 A.

> Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.

> Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa , którego siedzibą jest Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, 94-250 Łódź, ul. Siewna 13 A 
możesz się z nim skontaktować: 
e-mail: wi-lodz@piorin.gov.pl
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tel. 42 633-99-72; 611-66-60,fax 42 633-83-89 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 
email: iodo-lodz@piorin.gov.pl 
tel. 664728127
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: 
„Zakup samochodu osobowo-towarowego”
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Obowiązek podania swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodaniaokreślonych danych wynikają z ustawy Pzp.
Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
UWAGA:
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego.

2. Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO,
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 ust. 1 i 2 RODO względem osób 
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. 
Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w 
zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 
ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 
14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane 
pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 
ust. 5 RODO.
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12. Formularz oferty:
W postępowaniu WAD.272.2.190.2022 dotyczącym zakupu samochodu osobowo- 
towarowego oferuję fabrycznie nowe pojazdy:

Marka samochodu:.............................................
Nazwa modelu samochodu:................................
Wersja auta proponowanego przez Wykonawcę:

Warunki techniczne Wpisać konkretne właściwości dla oferowanego 
pojazdu:

Stan pojazdu:
Typ silnika:
Pojemność silnika:
Moc silnika:
Typ nadwozia:
Norma emisji spalin:
Liczba miejsc:
Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym:
Skrzynia biegów:
Pojemność bagażnika:

Dla oferowanego pojazdu wpisać tak lub nieWyposażenie
Felgi ze stopu metali lekkich 16”
Tylna kanapa dzielona
ABS z układem wspomagania nagłego hamowania
Poduszki powietrzne przednie
Dywaniki gumowe
System monitorowania ciśnienia w oponach
Zamontowany hak holowniczy
Regulowana w dwóch płaszczyznach kolumna 
kierownicy
System auto start-stop
Tempomat
System wspomagania parkowania 
Klimatyzacja
Relingi dachowe

z czujnikiemReflektory automatyczne LED 
zmierzchu
radio z zestawem głośnomówiącym bluetooth
Komplet opon zimowych i letnich
Dodatkowe wyposażenie oferowane przez 
Wykonawcę:

letnich /zimowych (proszę zaznaczyć właściwe)W dniu dostawy auto na oponach:

W niniejszym postępowaniu oferuję przedmiot zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym 
w cenie :



zł, zastosowana stawkaKwota netto za samochód osobowo - towarowy 
podatku 
(słownie

zł, kwota brutto%, tj. zł 
netto bruttozł

zł )•

Termin realizacji dostawy..... dni, licząc od dnia podpisania umowy.

Oświadczam, że:
> Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego

zastrzeżeń.
> Akceptuję bez zastrzeżeń projekt umowy o zamówienie oraz termin płatności 

21 dni. Osoba/osoby upoważniona/e do podpisania umowy przez 
Wykonawcę:

> Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy 
jest:.........................................................

W załączeniu szczegółowa oferta Wykonawcy.

13. Wzór umowy:

UMOWA nr ... WAD 272.2....2022

zawarta w Łodzi w dniu , pomiędzy:

Skarbem Państwa - Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi 
z siedzibą przy ul. Siewnej 13 a kod: 94-250 Łódź

reprezentowanym przez :

1.

2.
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

nazwa / siedziba (adres) 

NIP REGON KRS/CEIDG

(kapitał zakładowy/kapitał wpłacony w przypadku spółek kapitałowych 

reprezentowanym przez:

1.



2.

zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi 
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego przeprowadzonego na podstawie Regulaminu 
udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane o wartości szacunkowej nie 
przekraczającej 130000 zł w związku z artykułem 2 ust.l pkt.l ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 11 września 2019. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) została zawarta umowa, o 
następującej treści:

§1-
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo- 

towarowego w postaci:

samochodu osobowo-towarowego marka.........model......... typ............ rok produkcji:..............
zgodnie ze zapytaniem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz ofertą Wykonawcy 

( załącznik nr 2).

Wyposażenie i parametry techniczne dostarczonego samochodu niewymienione 
w załączniku nr 1 do umowy (zapytanie ofertowe) nie będą gorsze niż w standardowej wersji danego 
modelu dostępnej na rynku, a zrealizowaniem umowy będzie również dostarczenie, po uprzednim 
uzgodnieniu
i modelu ulepszonych/doposażonych o dodatkowe elementy w toku produkcji danego modelu w 
stosunku do modelu opisanego w ust . 1, ale w cenie nie wyższej niż cena określona w ofercie. 
Wykonawca oświadcza, że zmiana parametrów technicznych nie będzie miała wpływu na zmianę 
warunków gwarancji oraz nie pogorszy funkcji użytkowych samochodu/-ów.

analogicznym typie,Zamawiającym, samochodu marcewz

2. Za przedmiot zamówienia, w wymienionych ilościach i cenach jednostkowych zgodnych ze 
złożoną ofertą ( Załącznik nr 2) w ramach postępowania o zamówienie publiczne. Zamawiający

zł netto (słownie: )tj.zapłaci kwotę ogółem 
zł brutto (słownie).
Oferta Wykonawcy, w tym formularze cenowe zawarte w ofercie Wykonawcy złożone 
w postępowaniu o zamówienie publiczne w części odnoszącej się do przedmiotu umowy, 
stanowią jej integralną część.
Zamówiony asortyment zostanie dostarczony w terminie ....dni od dnia podpisania umowy.

Przedmiot umowy obejmuje także:

Dostawę samochodu do siedziby Zamawiającego

b) Objęcie samochodów odrębnym serwisem gwarancyjnym świadczonym przez Autoryzowaną 
Stację Obsługi, zwanej dalej ASO na terenie Miasta Łodzi.

Wykonanie przeglądu „zerowego” przed wydaniem samochodów Zamawiającemu 

d) Zatankowanie samochodów co najmniej 5 litrami paliwa.

3.

4.

5.

a)

c)

§2.

Wszelkie koszty i ryzyko związane z transportem oraz dostawą wliczone zostały do ceny 
oferty złożonej w postępowaniu przetargowym.

1.



do siedziby Zamawiającego w Łodzi, przy2. Wykonawca dostarczy samochód
ul. Siewnej 13a w terminie...dni od dnia zawarcia umowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy).

3. Ewentualna zmiana miejsca dostawy wymaga uzgodnienia Stron w formie pisemnej. Zmiana 
taka nie stanowi zmiany postanowień umowy.

4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w dniach roboczych w godzinach 8.00 - 14.00. 
Termin dostawy zostanie ustalony pisemnie lub e-mailem na co najmniej 2 dni robocze przed 
planowaną dostawą

5. Wykonawca oświadcza, że pojazd będzie posiadał kompletną dokumentację, w tym kartę 
pojazdu, książkę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim, wyciąg z rejestru 
przeglądów okresowych, wyciąg ze świadectw homologacji, dokumentacje techniczną 
i instrukcję urządzeń dodatkowo montowanych.

6. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dostarczonego samochodu aż do momentu ich 
protokolarnego przekazania Zamawiającemu (Załącznik nr 3 - wzór protokołu odbioru) w 
miejscu dostawy. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć przedmiot umowy na czas jego 
przechowania i przewozu. Ryzyko utraty lub uszkodzenia samochodu/-ów przechodzi na 
Zamawiającego po dokonaniu jego wydania i podpisania protokołu odbioru przez strony.

7. Samochód zostanie odebrany przez Zamawiającego w miejscu dostawy, wskazanym zgodnie z 
ust. 2. Rejestracja pojazdu/-ów nastąpi zgodnie z art.73 ust.l ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1260 ze zm.).

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego przy odbiorze:

> niezgodności z umową samochodu w szczególności niezgodności z zapytaniem 
ofertowym

> braku dokumentów wymienionych w ust. 5 powyżej

> uszkodzeń pojazdu

> niesprawności techniczno-użytkowej

zostanie to stwierdzone odpowiednim zapisem w protokole odbioru. Zamawiający może wówczas 
odmówić odbioru wadliwego samochodu. Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt i ryzyko do 
wymiany przedmiotu umowy na wolny wad, w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia 
Wykonawcy o zaistniałych okolicznościach odmowy odbioru.

9. Odmowa przez Zamawiającego odbioru samochodu do chwili dostarczenia przez Wykonawcę 
przedmiotu umowy wolnego od wad i zgodnego z umową nie będzie traktowana jako 
pozostawienie w zwłoce w odbiorze samochodu.

10. Terminem realizacji umowy jest dzień podpisania protokołu odbioru samochodu przez strony 
bez zastrzeżeń. Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury 
VAT.

§3.
1. Po dostarczeniu towaru, Zamawiający zapłaci za towar przelewem na rachunek bankowy

w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionego oryginału faktury. Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia 
rachunku Zamawiającego.

2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez 
Zamawiającego.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kwot naliczonych kar 
umownych wynikających z not obciążeniowych wystawianych przez Zamawiającego 
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za realizację umowy.

Wykonawcy:

podpisu



§4.

1. Ze strony Zamawiającego osobą do kontaktów oraz odpowiedzialną za realizację umowy 
będzie:

tek:

e-mail:

2. Ze strony Wykonawcy osobą do kontaktów oraz odpowiedzialną za realizację umowy będzie:

tek:

e-mail:
3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 wymaga poinformowania drugie strony. Zmiana taka 

nie stanowi zmiany postanowień umowy.

§5.
1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługują 

kary umowne:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

a/10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy 
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

b/ 0,2 % wartości brutto niedostarczonego w terminie samochodu, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% wartości brutto przedmiotu zamówienia.

2. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu samochodu wolnego od wad, w terminie o którym 
mowa w § 2 ust. 8 umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wartości 
brutto niedostarczonego w terminie samochodu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie 
więcej jednak niż 20% wartości brutto przedmiotu zamówienia.

3. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad, uszkodzeń stwierdzonych w okresie gwarancji 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto 
samochodu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

4. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego 
z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez 
jego kooperantów (podwykonawców i dostawców).

5. Zapłata kar umownych nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia 
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

6. Zapłata kar umownych nastąpi według uznania Zamawiającego w drodze potrącenia kwoty 
kary umownej z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za realizację umowy 
albo w drodze zapłaty przez Wykonawcę kwoty kary w terminie 21 dni od dnia otrzymania 
noty obciążeniowej. Potrącenie jest dopuszczalne w stosunku do kar niewymagalnych.

§6.
1. Wykonawca oświadcza, że pojazd jest fabrycznie nowy, rok produkcji 2021, wykonany 

zgodnie z obowiązującymi normami, wolny od wad, w tym wad konstrukcyjnych, 
materiałowych, wykonawczych i prawnych, a ponadto spełnia warunki, o jakich mowa w 
ustawie Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1260 ze zm.) i przepisach 
wykonawczych.

2. Samochód posiadają gwarancje: 

miesięcy bez/z limitem

3. Bieg terminu gwarancji samochodu rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru bez 
zastrzeżeń.

km, zgodnie z ofertą Wykonawcy1)



4. Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny samochodów, na zasadach 
przewidzianych przez producenta na terenie Miasta Łodzi.

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na samochód, zgodnie z przepisami Kodeksu 
cywilnego. Termin dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi rozpoczyna bieg od dnia podpisania 
przez strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

§7.

1. Reklamacje jakościowe mogą być zgłaszane w całym okresie gwarancji, włącznie 
z okresem wynikającym z przedłużenia tego okresu.

2. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dokonać naprawy lub wymiany części 
w samochodzie będącym przedmiotem umowy (części wraz z kosztami robocizny) uznanych 
za wadliwe zgodnie z postanowieniami przedstawionymi w warunkach gwarancji. Naprawy 
będą dokonywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia uszkodzenia i dostarczenia pojazdu 
przez Zamawiającego do ASO. W uzasadnionych przypadkach, niezależnych od 
Wykonawcy, strony mogą uzgodnić inny termin wykonania naprawy, co powinno być 
potwierdzone pisemnie w Książce gwarancyjnej pojazdu.

3. W przypadku, gdy naprawa nie będzie mogła być wykonana w terminie wskazanym w ust. 2 
lub czas naprawy ulegnie przedłużeniu w stosunku do terminu wskazanego powyżej. 
Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia uszkodzenia 
i dostarczenia pojazdu do ASO, dostarczyć nieodpłatnie na czas naprawy Samochód 
zastępczy, wolny od wad, co najmniej należący do tego samego segmentu samochodów.

4. Po upływie 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 2, Zamawiającemu przysługuje 
prawo naliczenia kara umownej w wysokości 0,1 %ceny brutto wadliwie działającego 
samochodu, którego dotyczy naprawa, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia naprawy 
w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy na czas naprawy samochodu zastępczego. 
Wysokość kary określonej w zdaniu pierwszym nie może wynieść więcej niż 10% ogólnej 
wartości brutto pojazdu.

5. W razie zgubienia lub zniszczenia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci 
uprawnień z tytuły gwarancji, jeżeli wykaże za pomocą innego dowodu - w szczególności 
umowy - istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji.

§8.
1. W przypadku trzykrotnego niedotrzymania terminów dostarczenia Towaru przez 

Wykonawcę, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo jednostronnego odstąpienia od 
umowy i naliczenia odpowiednich kar umownych.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wszczęcia postępowania upadłościowego, 
naprawczego lub likwidacyjnego Wykonawcy, zajęcia majątku Wykonawcy w wyniku 
prowadzonego przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego, a także wystąpienia innych 
okoliczności uniemożliwiających lub ograniczających swobodne wykonywanie przez 
Wykonawcę jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje 
się z obowiązku zapłaty faktur w tenninie 10 tygodni od upływu terminu zapłaty faktur 
określonego w niniejszej umowie.

5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podania 
przyczyny odstąpienia.



§9.
Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 
ustawy Prawo zamówień publicznych, innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących.

§11.
Właściwym do rozstrzygnięcia sporów jest sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby 
Zamawiającego.

§12.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

dwa egzemplarze dla

Integralną część umowy stanowi: 

Załącznik nr 1 - zapytanie ofertowe. 

Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy. 

Załącznik nr 3 - protokół odbioru.
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