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AD.272.1 .65.2022 Zał. nr 2. Umowa

WZOR Umowy

Umowa zawarta w dniu 2022 roku w Katowicach, pomiędzy:
Wojewodzkim lnspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach,
z siedzibą w Katowicach (kod: 40-172), przy ul. Grabowej 1A, reprezentowanym
przez:
1, Panią Elżbietę Machura- Wojewodzkiego lnspektora Ochrony Roślin

i Nasiennictwa w katowicach
2, Panią Joanną Edelman - Głównego Księgowego

zwanym dalej w treści umowy ZamawiĄącym,
a

reprezentowanym przez
1.

NlP REGON;
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 1 szt, (jednej stuki) fabrycznie nowego
(spełn iająceg o wymagania opisu przed m iotu zamówien ia) samochod u osobowych
typu crossover SUV:
a) marka
b) model
c) typ/wersja
d) rok produk"ji ... .., .,. ... .., ,,, ..,. ..: ... ,.. ... ,.
e) silnikiem o pojemności skokowej(cm3)... .

f) mocy maksymalnej (KM)
g) kolor nadwozia i rodzaj lakieru.
h) napęd benzynowy, hybrydowy (określić)

2. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność transpońową za dostawę
samochodu oraz jego ubezpieczenie do momentu odbioru samochodu przez
ZamawiĄącego.

§2
Termin realizacji

1. Umowa (przedmiot umowy) zostanie zrealizowana w nieprzekraczalnym
terminie do 08 grudnia 2022 r.

2, Uzgodnienie daty i godziny odbioru przedmiotu umowy nastąpi po uzgodnieniu
.(np. telefonicznym, e-mailowym) Wykonawcy z upoważnioną przez
ZamawiĄącego osobą, z ktorą można się skontaktować pod nr tel,: l32l 3512
426,tel. kom. 533 322 074, e-mail: da-katowice@piorin.qov.p|
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3. Wykonawca gwarantuje, ze dostarczony samochod będzie fabrycznie nowy (rok
produkcji 2022), wolne od wad fizycznych i prawnych, kompletny (przedmiot
umowy będzie zgodny ze specyfikacją techniczną, opisem przedmiotu
zamówienia), będzie posiadał zestaw wymaganych prawem dokumentów, w tym
niezbędnych do rejestracji oraz instrukcje obsługi w języku polskim.

4, Wykonawca udzieli 5 - letniej (pięcioletniej) gwarancji bez limitu kilometrów
wliczonej w cenę przedmiotowego samochodu.

§3
Realizacja umowy

1. Wraz z samochodem Wykonawca dostarczy ZamawiĄącemu :

1) instrukcję obsługi w języku polskim,
2) kopie wyciągu z homologacji,
3) kańę pojazdu,
4) wypełnioną gwarancję (kańę gwarancyjnąwraz z listą Autoryzowanych Stacji
Obsługi -ASO),
5) ksiązkę senłisową,
6) co najmniej dwa komplety kluczyków,
7) specyfikację techniczną, potwierdząącą zgodność parametrów i wyposażenia
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

2. Samochód przedstawiony do odbioru musi być zatankowany (min. 7 litrów
paliwa).

3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego faxem, telefonicznie lub w formie
elektronicznej o proponowanej dacie odbioru pojazdów co najmniej 3 dni robocze
przed tym terminem,

4, Odbiór samochodu zostanie potwierdzony stosownym protokołem zdawczo
odbiorczym.

5. W przypadku gdy samochód będzie posiadał jakąkolwiek wadę Iub będzie
niezgodny z warunkami niniejszej umowy, ofeńą Wykonawcy lub w przypadku
gdy nie zostaną dostarczone któregokolwiek z dokumentów, o których mowa
wyżej. - Zamawiający może odmówić odbioru samochodu oraz wyznaczyć
Wykonawcy termin na usunięcie przez wykonawcę wad lub braków w terminie nie
dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. Po bezskutecznym upływie tego terminu
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.

1. Wykonawca udzieli

§4
Warunki gwarancji

lat gwarancji, na samochód

liczonej od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru samochodu.
Warunki gwarancji powinny znależc się w ksiąźce gwarancji pojazdow.

2. Wykonawca zapewni senruis gwarancyjny i pogwarancyjny w autoryzowanej stacji
obsługi oferowanej marki na terenie miasta Katowic lub w miejscowości do 30 km
licząc od granic miasta Katowice.

3. Czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyc 2 dni roboczych. Na czas
naprawy tnłający dłuzej niż 2 dni Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć
bezpłatnie samochod zastępczy o nie gorszych parametrach,
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§5
Wynagrodzenie i płatność

1. ZamawiĄący dokonana zapłaty za zakupiony przedmiot umowy na podstawie
prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
w kwocie zł brutto (słownie: ........),
zgodnie z OfeńąWykonawcy.

2, Fakturę należy dostarczyć do siedziby ZamawiĄącego, 40-172, Katowice,
ul. Grabowa 1 A.

3, Podstawą wystawienia puez Wykonawcę faktury VAT będzie dokonanie odbioru
przedmiotu umowy przez ZamawiĄącego i podpisanie ,,Protokołu odbioru" przez
ZamawiĄącego bez uwag.

4, Nalezność przekazana będzie na rachunek bankowy \AĄlkonawcy:

5. Jako dzień zapłaĘ Strony uznĄą dzień obciążenia rachunku bankowego
ZamawiĄącego,

6. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej
umowy bez pisemnej zgody Zamawialącego.

§6
Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
niniejszej umowy w formie kar umownych.

2, Zamawialący naliczy Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach
iwysokościach:
1) za niedostarczenie samochodu w terminie określonym w § 2 umowy -

w wysokości 0,5% łącznĄ kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w §5 ust.1,
za każdy dzień opóźn ien ia ;

2) za odstąpienie od umowy przez ZamawiĄącego z przyczyn lezących po
stronie Wykonawcy, rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn
lezących po jego stronie - w wysokości 15o/o łącznej kwoty wynagrodzenia
brutto wskazanej w §5 ust, 1.

3. Kary umowne mogą podlegać łączeniu.
4. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego

wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§7
postanowienia końcowe

1, Ewentualne spory wynikłe w związku z realizaĄą przedmiotu umowy będą
rozstrzygane polubownie w drodze porozumienia, a po wyczerpaniu tego trybu,
przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego,

2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z2016 r. poz.
380 ze zm.).

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają każdorazowo formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

4, lntegralną część umowy stanowi Zaproszenie do składania ofeń wraz
zzałącznikami, Ofeńa Wykonawcy wraz z załącznikami/dokumentami
wymienionymi w umowie.
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5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAIMAWlAJĄcY
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