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Znak: WAD.272.3.2019                                                                                               Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

UMOWA   

 (Projekt umowy)  

 

zawarta w dniu ………..2019 r. w Kraków  pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie,  

ul. Kołowa 3 , 30-134 Kraków, NIP: 873-29-08-128  zwanym dalej Zamawiającym  

reprezentowanym przez:  

…………………………………………………………………………………….………………………. 

a:  

………………………………………………………………………….………………………………....  

zwanym dalej Wykonawcą 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………….………………………… 

 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego p.n. „Zakup środków transportu szt. 2”, znak sprawy: WAD.272.3.2019, w oparciu 

o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019 r. poz.1843). 

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż na rzecz Zamawiającego: 

 

Zadanie Nr 1 - 1 szt. nowego, nie używanego samochodu osobowego, producent/marka 

………….....………, model ....................…….., rok produkcji 2019 wraz z dostawą przez Wykonawcę do 

siedziby Zamawiającego.   

Zadanie Nr 2 - 1 szt. nowego, nie używanego samochodu osobowego, producent/marka 

………….....………, model ....................…….., rok produkcji 2019 wraz z dostawą przez Wykonawcę do 

siedziby Zamawiającego.   

 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest zgodny ze złożoną przez niego ofertą, Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie wykonany z zachowaniem należytej staranności, będzie 

fabrycznie nowy i kompletny. Nadto oświadcza, że przedmiot  umowy jest wolny od jakichkolwiek wad 

prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania  

i zabezpieczenia. 

3.  Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.  

4. Wykonawca oświadcza, ze samochód posiada homologację dopuszczająca pojazd do ruchu.  
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§2 

Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie do  30 grudnia 2019 r., na koszt Wykonawcy do siedziby 

Zamawiającego w Krakowie, przy ul. Kołowej 3, w dniach pracy urzędu, w godzinach pomiędzy  

8.00 a 14.00. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia (z jednodniowym wyprzedzeniem) 

Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu umowy. 

 

§3 

1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia: 

Zadanie Nr 1:   ………………….. zł (słownie złotych:…………………….   

Stawka podatku VAT ….%. 

 

Zadanie Nr 2:   ………………….. zł (słownie złotych:…………………….   

Stawka podatku VAT ….%. 

 

 

2. Wynagrodzenie to obejmuje całość poniesionych przez Wykonawcę kosztów na sfinansowanie 

zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy łącznie z dostawą przedmiotu umowy do siedziby 

Zamawiającego.  

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowane przez 

Zamawiającego przelewem, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. od daty prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury VAT na: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie, ul. 

Kołowa 3 , 30-134 Kraków, NIP: 873-29-08-128   na wskazane w niej konto Wykonawcy. Datą zapłaty jest 

dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4.   

 

§4 

1. Z czynności odbioru strony sporządzą protokół odbioru przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w stanie fabrycznie nowym, z wykonanym 

przeglądem zerowym, gwarancją określoną w książce gwarancyjnej, oraz dokumentami związanymi  

z dopuszczeniem pojazdu do eksploatacji (karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji, książka 

gwarancji, dwa komplety kluczyków, inne niezbędne dokumenty dopuszczające samochód do ruchu 

drogowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, umożliwiające rejestrację samochodu). 

3. Odbiór przedmiotu umowy obejmuje: 

a) sprawdzenie zgodności przedmiotu umowy ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

kompletności wyposażenia i funkcjonowania zainstalowanych urządzeń, 

b) sprawdzenie dokumentacji technicznej i wymaganych certyfikatów na wyposażenie (m.in. karta pojazdu, 

wyciąg ze świadectwa homologacji, książka gwarancji), 

c) przeprowadzenie jazdy próbnej na koszt Wykonawcy. 

4. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego 

wymiany na nowy wolny od wad, względnie usunięcia wad w ciągu jednego dnia kalendarzowego, licząc od 

dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. 

5. W przypadku przekroczenia terminu o którym mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapłacenia Zamawiającemu kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wysokości 1% wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.  
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§5 

1. Strony uzgadniają, że przedmiot umowy zostanie wykonany przez: 
 a) niżej wymienionych podwykonawców: 
 
 ………………………………………. – w zakresie: ……………………………………………………..… 
 b) Wykonawcę osobiście w zakresie pozostałej części przedmiotu umowy.  
2. W przypadku nie wskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez podwykonawcę, całość 
zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście. 
3. Powierzenie podwykonawcom części zamówienia nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i jego pracowników tak, jakby to były 
działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

 

§6 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy będą stanowić kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

b) w przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 

2 – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, za 

każdy dzień opóźnienia,    

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %  wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. Potracenie jest 

dopuszczalne w stosunku do kar niewymagalnych. 

3.  Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu cywilnego, 

jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie:  

a)   nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę do godziny 10.00 dnia 31.12.2019 r. 

b) nie wywiązywania się Wykonawcy z realizacji umowy zgodnie z jej istotnymi postanowieniami. 

5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności ze wskazaniem okoliczności 

uzasadniających; odstąpienie nastąpi do końca dnia 31.12.2019 r. 

 

§7 

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji:  

Zadanie Nr 1: 

    - gwarancja podstawowa  ……………..…. miesięcy, 

    - na perforację nadwozia …………………………. miesięcy. 

 

Zadanie Nr 2: 

   - gwarancja podstawowa  ……………..…. miesięcy, 

   - na perforację nadwozia …………………………. miesięcy. 
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2. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający skorzysta z uprawnień z tytułu rękojmi 

w okresie odpowiadającym okresowi gwarancji.   

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Karta (karty) 

gwarancyjna zostanie złożona Zamawiającemu przy odbiorze przedmiotu zamówienia.  

4. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane w autoryzowanym serwisie producenta samochodów, przy 

czym Wykonawca każdorazowo jest obowiązany odebrać przedmiot umowy z siedziby Zamawiającego 

bądź innego miejsca w promieniu 30 km, w którym nastąpiła awaria, a następnie jego dostarczenia do 

siedziby Zamawiającego lub autoryzowanego serwisu naprawczego. 

5. Wykonawca pokrywa koszty wszelkich napraw i wymiany części w okresie gwarancji, z wyłączeniem kosztów 

wymiany materiałów i płynów eksploatacyjnych zużytych zgodnie z przeznaczeniem. 

6. Wszelkie części wymienione w ramach napraw gwarancyjnych, objęte będą 24 miesięcznym okresem 

gwarancji.  

 

§8 

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do spraw związanych z realizacją umowy jest 

………………………………….., tel. ………………………..  

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do spraw związanych z realizacją umowy jest 

………………………………….., tel. ……………………….. 

 

§9 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia zmiany stawki 

podatku VAT – w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia  

za inną, odpowiednio zmienioną cenę niż wskazana w jego Ofercie, 

2.   Nie stanowi istotnej zmiany umowy:  

      a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku 

bankowego),  

      b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.    

 

§10 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, w terminie 2 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 

§11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych i kodeksu cywilnego. 

 

 

§12 

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie,  

a w przypadku braku porozumienia poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu rzeczowo  

i miejscowo dla Zamawiającego. 
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§ 13 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 

umowy.  

 

 

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

       ZAMAWIAJĄCY                      WYKONAWCA 


