
. . . ,.2019 roku w

Wojew6dzkim In ktoratem Och

ul, Grunwaldzka250 , 60-1 66 Poznan,

z:reprezentowanym p

Adama Blochowiak

zwanym dalej ,,Zam

a

- Wojew6dzki Inspektora

iajqcym"

reprezentowanym p

zwanym dalej,,V/yk

Umowa jest nast

cenowego o waftoSci

wem udzielenia

ie przelcaczajEcej

publicznych, na 
",Za fabrycznie no

Wr:jew6dzkiego Ins toratu Ochrony

integraln4 czg$i niniej

l. Przedmiotem u jest zakup

frzycznych i

y RoSIin i Nasiennictwa w poznaniu,

NIP : 7 7 9 -21 -i/2-446, Regon: 63429g402,

przez zam4wlaiqcego zamowienia w trrybie ,ozeznania
kwoty okre$lpnej zvt,4 pkt g ustawy Frawo "zamowien

o sanrochpdu osobowego typu kombivan nzt potrzeby
oSlin i Nasiennictwa w poznaniu,,, ktore stanowi

$1 P mlot umowv

cznie 4owego, nieu:rywanego,
i wolnego od w
spelniaj4cego wym

rrawnych par.nochodu osobowego

zapros;zeniu do skladania ofert nr

bezwypa.dkowego

typu kombivan,

8/2t)19 stanowi4ce
ia okreslone w

zalqczniknr lclo ni I umowy.
2 Wykonawca zobowi je sig do s

roku, fabrycznie no

- producent ...........
- model

- rok produkcji

Zamawiajqcemu wyprodukowatlego w 20Ig

- nr silnika

samochodu



wraz z wyposazenie iurzqdzeniami
w zalqczniku nr 1 do niniejszej umowy.(+niepotrzebne ii)

lnacja umowy.
Strony ustalaj4 d ri odbioru

Miejscem odbioru ,jazdubgdzie... ..
Wykonawca zo wiqzany jest wierdzic w formie pisemnej na adres e_mail

5.

4. Odbi6r pojazdu i przez upo
w Poznaniu protok6l odbioru.

,r. umowy gotowoSd przekazaniapojazdu do odbioru
)stawy.

go ze gtrony Zamawiajqcego pracownika WIORiN

)go przez Wykonawcg samochodu celem oceny
w zalqczniku nr I oraz ofet 4 Wykonawoy.

do zgloszenia wad oraz niezgodnoSci,
w zalqcnyiku nr I, w terminie do jednego miesi4czL
u b<>z zaEtrze2ert"

Wykonawca zobowiqzany jest usun4i wady,
wymiqnib samoch6d na nowy, vuolny od wad

zony dgclatkonrry protok6l.

- pojemnoSi skok

- moc silnika .,...
- nr VIN

nr lakieru

Zamawiaj1cego

na co najmniej 2

zgodno6ci zWm
Zamawiajqcemu

zany w $6 ust.

r przed terminem

niarni okreSlonym

uguje pta

96lnionymi

I

)
a
J.

Zamawiajqcy podpisaniem tokolu odbioru zastrzega sobie prawo sprawdzeniarparametr6w techni ch dosta

6

wzglgdem w, o kt6rych mo
od daty protokolarn odbioru

T.Wprzypadku,ok
rym mowa w

a w przypadku ni oznoSci ich usun

w zalqczniku ff
o kt6rej mowa w

odbioru nowego hodu zostanie

l. Za realizacjg przed

wynagrodzenie, zgodn

do niniejszej u !\ry. Wszielkie koszty naprawy oritz wymiany,
, 7 pokrywa Wyk nawcir nieValehnie od ich wysokoSci. Z cz)rnnokci

craz zgodny z pos owieniami niniej umowy ry tenninie uzgodnionym przez Strony,W terminie do c dostawy no pojazdu pykonawc a zobowiE;zuje sig udostgpniinieodplatnie sa zastQpczy o h rnaksymalnie zblizonych rJo opisanych

Pory2szakwota zawi



2. Wynagrodzenie jmuje wszystkie koszty zwi.qzane z wykonaniem przedrniotu zam6wienia

inie l4 dni od d,aty otrzymania prawidlowo wystawionej
po bezusferkowym oclbiorze, przelewem na konto

3.

oraz postanowief

Wynagrodzenie p

niniejszej umowy.

bez zast

moZe waosnqc okresie

4

5

tne bgdzie w te
przez Wykona faktury VAT
Wykonawcy nafakturze,

Podstaw4 wystaw

podpisany przezS

Wynagrodzenie ni

enia faktury przez wykonawca jest protok6r korlcowy odrbioru iarn6wienia

realizpcji umow)/.

l. Wykonawcaudzi gwarancji na
- na silnik i podzes

- powloki lakiernicze .

- perforacjg nadwozia

Termin gwarancii bi ie od daty wydani
2. Wykonawca wraz z samochodem

iczno-eksploatacyj

warancja i rgkojmia

mrot zam$wienia ner okres:

poj azdu dtra T.amawjaj 
4ce go.

dokumentacjg tec

ksi4zkg gwarancyj pojazdu oraz ti zamoirtowanychL w pojefdzie,
ksi4zkg przeglqdow serwisowych,

instrukcjg obslugi

a i ubezpie czbnja samochodu.
dokumenty koni e do zarejestrowa

oraz wska2e adres/y ser isu gwarancyjne na terenie wdjew<id:ztwa wielkopolskiego.

Z:amawiaj qcemu nast gpuj 4c4 polskojgzyczrL4

Wyk.onawcy

w $.3 ust. 1)

$5 Kary umow
Strony ustalaj4 odpowi ialnoSi od

tytut6w i w podanych sokoSciach:

L Wykonawca zaplac Zamawiaj4cemu

umownego w ptzy ku odst4pienia

od Zamawjajqcego.

2. JeAeli na skutek ni

Zamawiajqcy ponies

wysokoSci.

szkodg, to wvk

e i odst4pignie od umoryy

owawazE w formie kar umownych

karg umoiwl4

umowy ptrz:el

enalezytego wykonania

w wysokoSci l0% wynagrodzenia

Wykonarvc Q z przy czyn niezalg,2ny ch

z nastgpujQcychL

umowy przez Wykonawcg

pokryi tg szkodg w pelnej

wykonania lub n

wca zobowiqzuje sig

3. Wprzypadku op6Zn w wykonaniu 6wienia, Zamawiaj qcy mole naliczly c
karg umown? w vvy

zaka2dy dzien

i 0,2Yo wa i brutto pr2edmiotu umowy (wskazanej



5

4. W razie nalicze

naliczonej kary z

W przypadku

l. Do wsp6lpracy

wskazuj4:

l) Po stronie Zamaw

2) Po stronie Wyk wcy:.,
2, Wszelkie zmiany

pisemnej i potwi

3. W sprawach ni

Kodeksu cywil

4. Sprawy sporne

poJubownie, rozs

5. Niniejsz4 umowg

kaldej ze stron.

ZalEczniki:

L Zaproszenie d,o

2. Oferta Wykona

Zamaw
^J4cy

kar umownych
do dokonania potr4cenia

Ie2nego Wykon

i w zaplacie fakt Wykonawcy odsetki ustawowe.

$6P tanowienia kbricowe.
sprawach zwi ch z realizapj4 przedmiotu niniejszej umowy Strony

j4cego; Anna

niniejszej um dla swojej wazno5ci wymagajq zaehowanja formv
zeniaprzyjgcia jej z obie strQny,

uregutowanych ni rcJSzE umolr4 stosuje siQ odpowiednie przepir;y

nikle z realizac i niniejszej umowy, kt6ryoh strony nie rozwia2a
gai bgdzie S4d aS ciwy miej soowo dla siedzib y Zamawiaj4cejgo,

wd jednobrzrni4cycnr egzemplarzach po jednym dla

ladania ofert,

v.

Wykonawca


