
Załącznik nr 4 do SWZ

UMOWA Nr
zawańa w dniu

Wojewódzkim lnspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 268, 15-703 Białystok, NlP:
54227 51240, REGON : 052 1,1 96 1 1

reprezentowanym pzez Wojewódzkiego lnspektora
przy kontrasyg nacie księgowego

zwanym dalej,,Zamawiającym",

a

,.,. z siedzibą

NlP: ...,,,.,,,., REGON
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części u mowy,,,,Wykon awcą" ".

W wyniku pzeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym - art.275
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i wyboru ofeńy Wykonawcy zostaje zawarla umowa niniejszejtreści:

§1

PMEDM|OT UMOWY

1, Przedmiotem umowy jest dosfawa samochodu osobowego 9-osoóowego typu bus. Samochód będzie zgodny z

opisem pzedmiotu zamówienia zawańym w SWZ i ofeńą Wykonawcy z dnia ,,.......... złozoną w postępowaniu nr

będącąZałącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy"

2" Wykonawca zgodnie z ofeńądostarczy samochódznĄazdami: marki model ,..,.,......,., rok produkcji

3" Wykonawca oświadcza, ze samochód jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, nie jest obciązony

prawami narzecz osób tzecich oraz,że nie toczy się zadne postępowanie, którego pzedmiotem mógłby byó samochód

ani, że nie stanowion pzedmiotu zabezpieczenia.

4. Termin wykonania umowy - wydanie samochodu Zamawiającemu w terminie 3 tygodni od daty zawarcia Umowy, nie

póżniej niz do 10.12,2021r, Wykonawca na co najmniej 5 dni pzed planowanym terminem pzekazania samochodu

Zamawiającemu pzekaze wszystkie dokumenty niezbędne do zaĘestrowania samochodu zgodnie z założeniami
postępowania jako 9-osobotłly do przewozu osób.

5. Własnośc samochodu, korzyści i cięzary związane z samochodem oraz niebezpieczeństwo pzypadkowej utraty lub

uszkodzenia samochodu, pzechodzą na Zamawiającego z chwiląjego wydania.

6" Wykonawca zobowiązuje się do wydania samochodu Zamawiającemu, wgodzinach od 8.00 do 13.00 wdni robocze od

poniedziałku do piątku, Termin odbioru (dzień i godzina) musi byc uzgodniony z pracownikiem Zamawiającego, z co
najmniej 2-d niowym wypzedzeniem.

7. Dokumentem potwierdzającym odbiór samochodu będzie ProtokółZdawczo - Odbiorczy.



8, \Nrazzpzekazaniem samochodu Wykonawca pzekaze Zamawiającemu m.in,:

a) dwa komplety kluczyków (piloty),

b) instrukcję obsługisamochodu w języku polskim,

c)książkę gwarancyjną wrazze szczegołowymi warunkami gwarancji isenruisu - w pzypadku prowadzenia wewnętrznej

bazy serwisowĄ przez Wykonawcę wydanie książki nie jest obligatoryjne,

d)książkę pzeglądow serwisowych lub w pzypadku prowadzenia wewnętrznĄbazy senłisowej Pzez WYkonawcę

wydanie ksiąki nie jest obligatoryjne,

e) świadectwo homologacji,

f)wykaz akcesoriów i wyposazenia pojazdu,

g) oraz inne dokumenty niezbędne do prawidłowego korzystania z pzedmiotu umowY.

Wydanie w/w wyposażenia i dokumentow nastąpi równocześnie z odebraniem od Wykonawcy samochodu i

podpisaniem Protokołu Zdawczo-Odbiorczego,

9" Pojazd powinien być zatankowany.

10. Wykonawca zobowiązuje się wykonac umowę z należytąstarannością zgodnie z opisem pzedmiotu zamówienia oraz

obowiązującymi przepisami prawa,

§2

GWARANCJA

1" Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji mechanicznĄ oraz gwarancji na lakier. DokumentY gwarancYjne

wykonawca przekaże zamawiającemu w dniu rvydania pzedmiotu umo\^/y.

2, Okres gwarancji mechanicznej oraz gwarancji na lakier rvynosi: .,., miesiące/cy bez limitu kilometrów na dostarczonY

samochod wraz z wyposazeniem. Qkres rękojmi rowny jest okresowi gwarancji,

3" Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas uzytkowania awarie, usterki oraz wadY Powstałe w czasie zgodnego z

instrukcjąkozystania z samochodu, poza elementamiwynikającymiz normalnejeksploatacjisamochodu.

4. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają po upływie terminow podanych w dokumentach gwarancYjnYch.

5" Awarie, usterki oraz wady powstałe w czasie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąĆ:

a. w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia _ w pzypadku awarii,

b. w terminie 7 dni roboczych od daty wykonania diagnostyki - w przypadku wad i usterek,

W uzasadnionych pzypadkach strony ustala inny termin usunięcia awarii, usterki lub wadY,

6. Wszelkie koszty związane z realizacjągwarancji ponosi Wykonawca ,

7. W pzypadku ujawnienia wad samochodu uniemozliwiających uzytkowanie i niemozliwych do usunięcia, ZamawiającY ma

prawo ządac od Wykonawcy wydania przedmiotu umo\^/y wolnego od wad w terminie 30 dni, zachowując Prawo do

naliczania zastrzezonych kar umownych.

8. W pzypadku stwierdzenia brakow w wyposazeniu samochodu strony ustalajątermin ich usunięcia, jednak nie dłuŻszY niz

14 dni,

§3
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KARY UMOWNE

1. WYkonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących pzypadkach i wysokościach:

a) za zwłokę wdostarczeniu samochodu -wwysokości0,1% wańości netto, określonejw§ 6 umowy zakażdy dzień
zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu brakow w wyposazeniu samochodu w wysokości 0,1% wańości netto, określonejw § 6 umowy
za każdy dzień zwłoki,

c) zazwłokę w tłykonaniu napra\^/y gwarancyjnej - w wysokości 0,05% wańości netto, określonej w § 6 umorły zakażdy
dzień zwłoki, ponad termin określonych w § 2 ust. 6,

d) za odstąpienie od Umowy pnez ZmawiĄącego z pżyczyn lezących po stronie Wykonawcy - w wysokości 15 %
wańości netto, określonej w § 6 umowy,

2. Łączna maksymalna wysokośó kar umownych, których mogą dochodzic strony umowy wynosi ,l5% wartości netto umowy,
określonejw§6umowy,

3" Zamawiający moze dochodzió odszkodowania na zasadach ogolnych według Kodeksu Cywilnego w części pzekraczającej
zastzezone kary umowne.

§4

WARUNK|oDsTĄPlENlA 0D UMOWY l ROzWlĄzANlA UMoVuY

1, Zamawiającemu pzysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

a) vuystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna było pzewidziec w chwili zawarcia umowy, Odstąpienie od umowy w tym pzypadku moze nastąpić w terminie
30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyzszych okolicznościach. W takim pzypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytułu wykonania części umowy.

b) niedostarczenia pzedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 
,l ust. 5. Zamawiający dopuszcza przesunięcie w

dostawie do 14 dni, z zastrzeżeniem zapisow § 3 ust, 1 pkt a. Jezeli zwłoka w dostawie samochodu pzekroczy 14 dni
Zamawiającemu paysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia
oko l iczności stanowiącej podstawę odstąpienia.

c) dostarczenia pzedmiotu umowy niezgodnego z zapisami SWZ i umowy. W pzypadku stwierdzenia w/w niezgodności

PrzY odbioze strony ustalajątermin jej usunięcia, jednak nie dłuzszy niż 14 dni zzastrzeżeniem zapisów § 3 ust. 1 pkt.

b, Jezeli zwłoka w dostawie samochodu zgodnego z SWZ i umową przekroczy 14 dni Zamawiającemu pzysługuje

Prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności stanowiącej
podstawę odstąienia.

2. Zamawiającemu pzysługuje prawo rozwiązania umowy gdy Wykonawca w chwili zawarcia umoll/y podlegał wykluczeniu z
postępowania na podstawie ań. 108 ust. 1 oraz 109. ust. 1 pkt. 4 -6 ustawy Pzp,

3. W PzYPadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca moze żądaóv,tyłącznie wynagrodzenia naleznego z tytułu wykonania
części umowy.

4, Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umorłry wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazności.

5. Strony mogą rozwiąać umowę za porozumieniem stron, bez konieczności naliczania kar umownych.
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1.

§5

zM|ANA UMoWY o ZAMÓWEN|E PUBLlczNE

Zmiana posianowień zawańej umowy moze nastąpic wyłącznie za zgodą obu Stron \^/Yrazoną w drodze aneksu do

umowy, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem sytuacji, dla których dopuszcza się inny sposob legalizacji,

podstawązmiany postanowień umowy jest pisemny wniosek Wykonawcy lub decyzja Zamawiającego.

zamawiający pzewiduje następujące okoliczności zmiany postanowień umowy:

zmiany osob funkcyjnych _ z przyczyn niezaleznych od Zamawiającego i Wykonawcy,

zmiany sposobu reprezentacji _ z przy czy n niezaleznych od Zamawiającego i Wykon awcy,

zmiany adresu siedziby jednej ze stron - zprzyclyn zewnętznych,

zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza mozliwośó zmniejszenia lub zwiększenia wańoŚci

zamówienia o kwotę róznicy w kwocie podatku VAT,

e) terminy realizacji - mogą ulec zmianie tylko na podstawie pzesłanek zaakceptowanych Przez Zamawiającego i w

pzypadku, gdy:

1) po zawarciu umowy wystąi pzypadek ,,siły wyzszej", przez ktorą nalezy rozumiec zdazenie zewnętzne

niezalezne od stron umowy, której strony umowy nie mogły pzewidziec pzed zawarciem umowY, ktÓĘ nie moŻna

było uniknąc, ani ktorej strony umowy nie mogły zapobiec pzy zachowaniu nalezYtej starannoŚci, Za siłę WYZszą

warunkującą zmianę umovl/y uwazac się będzie w szczególności: powódź, pozar i inne klęski ŻYwiołowe,

zamieszki, strajki, epidemie, ataki tenorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznYch,

nagłe przenvy w dostawie elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. W pzYPadku wYstąienia ktorejkolwiek z

okoliczności wymienionych w niniejszym ustępie terminy ruykonania zastrzezone w umowie mogą zostac Pzez

Strony przedłuzone o czas niezbędny do prawidłowego ukończenia pzedmiotu umOWY.

f) zmiana w obowiąujących przepisach - zmiana stanu prawnego, który będzie wnosił nowe \^/ymagania, co do sPosobu

realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia,

g) inne zmiany, zgodnie z art, 455 ustawy Pzp,

§6

WARTOŚC PRZEDMIOTU UMOWY

Cenę za dostawę pzedmiotu umowy strony ustalają na kwotę zł brutto (słownie złotYch 00/100 brutto) w tYm:

,. netto (słownie 00/100 netto) plus 23% VAT.

podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany przez przedstawicieli Stron protokoł zdawczo-odbiorczY Pzedmiotu

umOWy"

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT i przedłożenia jej Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia

podpisania protokołu końcowego od bioru

płatnośó nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowY

wskazany w tej faktuze, ujawniony w dniu wystawienia faktury w Wykazie podmiotów zarejestrowanYch jako PodatnicY

VAT, Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga aneksu do umowy z zastrzeŻeniem, Że rachunek bankowY

Wykonawcy, na ktory dokonywana będzie płatnośc, musi byc w chwilijej dokonywania ujawniony w ww. wYkazie,

Fakturę nalezy wystawiac dla:

2.

3.

a)

b)

c)

d)

1,

ń



- Nabywca:Wojewódzki lnspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwaw BiaĘmstoku, ul, ZwYcięstwa 268, 15-703 BiałYstok,

NlP: 5422751240, REGON: 0521 1961 1

§7

NADZOR NAD REAL|ZACJĄ UMOWY

1, osobąodpowiedzialnąza realizację umowy oraz wydanie pzedmiotu umowy ze strony wykonawcy jest """""""

2. ze strony zamawiającego osobąodpowiedzialnąza realizację umowy jest:

Wykonawca obowiązany jest na własny koszt zapewnic wykonanie umowy pzez osobY Posiadające stosowne kwalifikacje

zawodowe, doświadczenie i gwarantujące prawidłową i terminową realizację Pzedmiotu umOWY,

W zakresie wzajemnego wspołdziałania przy realizacji pzedmiotu umo\^/y strony zobowiązują się działaÓ niezwłocznie,

pzestzeg ając obowiązujących prze pisow prawa i ustalonych zwyczajów,

§8

PoSTANoWIENlA KoŃcOWE

Wykonawca zobowiązuje się do pzestrzegania zakazucesji tj. zakazu przenoszenia Pzez WYkonawcę jakichkolwiek Praw

lub obowiązkow wynikających z niniejszej umowy, bez pisemnej zgody zamawiającego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się pzepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu

cywilnego.

Wszelkie spory dotyczące realizacji niniejszej umowy rozstrzygac będzie Sąd właŚciwY dla siedzibY Zamawiającego"

umowę spoządzono w 2 jednobrzmiących egzemplazach, po ,l egzemplarzu dla wykonawcy i zamawiającego"

Załącznikido Umowy:

1. Załączniknr 1 - Ofeńa Wykonawcy z dnia

ZAMAW|AJĄCY VVYKONAWCA
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