
Wzor umowy

Umowa nr ..,...2020,

zawarta w dniu ... ,... roku w poznaniu pomigdzy:

zalacznik nr 6

Wojew6dzkim Inspektoratem Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Poznaniu,

ul, Grunwaldzka 2508, 60-166 Poznan,Nrp: 779-2r-72-446, Regon: 63429g402,

reprezentowanym pr zez..

Adama Blochowiaka - Wojew6dzkiego Inspektora

zwanym dalej,,Zamawiaj4cym"

a

,;; : 
,NIP

reprezentowanym ptzez..

zw anym dal ej,,Wykonawc4. "

Umowa jest nastgpstwem udzielenia przez Zamawia-iqcego zamowienia w trybie przetargu

nieograniczonego WDA 272.3.2020 zgodnie z art. 71 pkt 8 ustawy Prawo zam6wienpublicznych,

na ,,Dostawa czterech fabrycznie nowych samochod6w osobowych typu Kombivan dla
Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony RoSlin i Nasierrnictwa w Poznaniu". kt6re stanowi
integraln4 czgsi niniej szej umowy.

1,

$1 Przedrniot umowy

Przedmiotem umowy jest dostawa czterech fabrycznie nowych, nieuzywanych,

bezwypadkowych i wolnych od wad fizycznychi prawnych samochod6w osobowych ,

Wykonawca zobowi}zuje sig do sprzedaTy Zamawiaj4cemu czterech, wyprodukowanych
w . , . ... . . .. roku, fabrycznie nowych samochod6w osobowych:

- producent ......

- model

- rok produkcji .,

- nr silnika

- pojemnoSi skokowa silnika

- moc silnika
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- nr VIN



L

)

- nr lakieru

)

wr az z wypo saZen iem i urz1dzeniami wy szczeg6lnionyrni w zaLqczniku nr 1 do niniej szej

umowy.

(*niepotrzebne skresli6)

$2 Realizacja umowv.

Strony ustalaj4 dzien odbioru pojazdow na .... ........ r.
Miejscem odbioru pojazd6w bgdzie:

3. Wykonawca zobowiEzany jest potwierdzii w formie pisemnej na adres e-mail

Zamawiajqcego wskazany w $ 6 ust. 1,1. umowy gotowoSi przekazania pojazdu do odbioru
na co najmniej 3 dni przed terminem dostawy.

Odbi6r pojazdu nast4pi ptzez upowaZnionego ptzez Zamawiajqcego pracownika WIORiN
w Poznaniu na podstawie sporzqdzonego prz,ez strony protokolu odbioru,

Zamawiajqcy przed podpisaniem protokolu odbioru zastrzega sobie prawo sprawdzenia
parametr6w technicznych dostarczonego przez Wykonawcg samochodu celem oceny

zgodnoSci z Wmaganiami okreslonymi w zal1czniku m I oraz oferlqWykonawcy,

Zamawiajqcemu przysluguje prawo do zgLoszenia zastrzezen co do niezgodnoSci,

parametr6w, o kt6rych mowa w zalqczniku nr 1 do SIWZ, w terminie do jednego miesi4ca od

daty protokolarnego odbioru samochodu bez zastrzeheh.

W przypadku, o kt6rym mowa w ust. 6 Wykonawca zabowiqzany jest, w razie niemozno6ci
usunigcia zauwazonych niezgodnosci wymienid sarnoch6d na nowy, zgodny z
postanowieniami niniejszej umowy w terminie uzgodnionym przez strony.
W terminie do czasu dostawy nowego poiazdu Wylconawc a zobowiqzuje sig udostgpnic

nieodplatnie samoch6d zastgpczy o parametrach maksymalnie zbli2onych do opisanych
w zalqcznrku nr I do niniejszej umowy. Wsz;elkie koszty wymiany, o kt6rej mowa w ust. 7
pokrywa Wykonawca niezalehnie od ich wysokoSci, Z c,zynnoficr odbioru nowego samochodu
zostani e sporzqdzony do datkowy protok6l.

$3 Wynagrodzenie.

za realizacjg przedmiotu umowy, okreslonego w $1, wykonawcy przysluguje l4czne
wynagrodzenie, zgodne ze zlolonq ofertL - stanowi4c4 z:alqcznik nr 2 d,o niniejszej umowy, tj.

... zlbrutto (slownie zlotych: ......).
Powylszakwota zawieranale2ny podatek yAT 23 % w kwocie ..... .....,.. zl.

AT
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2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwiqzatte z wykonaniem przedmiotu zam6wienia

oraz postanowiet'r niniej szej umowy.

3. Wynagrodzenie platne bgdzie w terminie 14 dni od daty otrzymaniaprawidlowo wystawionej

przez Wykonawc9 faktury VAT po bezusterkowym odbiorze, przelewem na konto

Wykonawcy wskazane na faktwze.

Podstaw4 wystawienia faktury przez Wykonawcg jerst protok6l koricowy odbioru zamowienia
podpisany przez Strony bez zaslrzeleh.

Wynagrodzenie nie mohe wzrosrL4i w okresie realizacjiumowy.

$4 Gwarancja i rgko,jmia

1. wykonawcaudziela gwarancji na przedmiot zam6wienia na okres:

- na silnik i podzespoly .........miesi4ce,

- powloki lakiernicze ... miesi4ce,

- perforacjg nadwozia .. miesi4ce.

Termin gwarancji biegnie od daty wydania pojazdu drail,amawiai4cego.

2. Wykonawca wraz z samochodem przekaLe 2l.anawiajqcemu nastgpuj4c4 polskojgzycznq

dokumentacj E techniczno-eksplo atacyjnq:

ksi 4zkg gwarancyj n q p oj azdu or az ur zqdzefl zamontowzLnych w p oj e4dzie,

ksi 4zkg przeglqdow s erwisowych,

instrukcj g obslugi pojazdu,

dokumenty konieczne do zarejestrowania i ubezpieczenia samochodu,

orazwska2e adres/y serwisu gwarancyjnego na terenie wojew6dztwa wielkopolskiego.

$5 Kary umowne i odst4pienie od umowy
Strony ustalaj4 odpowiedzialno$d odszkodowawcz4 w formie kar umownych z nastgpuj4cych
tytul6w i w podanych wysokoSciach:

1' Wykonawca zaplaci Zamawnj4cemu karg umo\/n4 w wysokoSci 10% wynagrodzenia

umownego w ptzypadku odst4pienia od umowy prz:ez Wykonawc g z przyczyn niezale2nych
od Zamawiaj4cego.

2. Je2eh na skutek niewykonania lub nienaleZltego wykonania

zamawiaiqcy poniesie szkodg, to wykonawca zobowitlzuje sig

wvsokoSci.

3 ' W przypadku op62nienia w wykonaniu zam6wieni a, Zatnawiaj4cy moze naliczyc Wykonawcy
karg umown4 w wysokoici0,2o/o wartosci brutto przedrniotu umowy (wskazanej w $3 ust. 1)

zakaLdy dzienzwloki.

4.
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umowy przez Wykonawcg

pokryi tg szkodg w pelnej



4. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajqcy.jest uprawniony do dokonania potracenia

naliczonej kary z naleznego Wykonawcy wynagro d zenia.

5' W przypadku zwloki w zaplacie faktur Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

$6 Postanowienia koficowe.

l. Do wsp6lpracy w sprawach zwiqzanych z realizacjq przedmiotu niniejszej umowy Strony

wskazuj4:

1) Po stronie Zamawiajqcego: Anna Czajatel: 518605t)28 e-mail: da-poznan@piorin.gov.pl

2) Po stronie Wykonawcy: ....

e-mail:

2. Wszelkie zmrany niniejszej umowy dla swojej wzLznoSci wymagaj4 zachowania formy
pisemnej i potwierdz enia przyj Ecia j ej przez r:bie strony.

3' W sprawach nieuregulowanyr;h niniejsz4 umowq stosuje sig odpowiednie przepisy

' Kodeksu cywilnego,

4' Sprawy spome wynikle z realizacji niniejszej umowy, kt6rych strony nie rozwiqLq

polubownie , rozstrzyga(, bEdzie S4d wlaSciwy miejscowo dla siedzib y Zamawiaj4cego.

5. Niniejsz4 umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach po jednym dla

kahdej ze stron.

Zamawiaj4cy Wykonawca


