UMOWA NR ……..(wzór)
zawarta w dniu ……………. 2015 r. w Warszawie, pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie , zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym
przez Panią Teresę Alicję Nowakowską - Wojewódzkiego Inspektora
a …………………………………………………………………….
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ………………………………………….
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści.
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§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż na rzecz Zamawiającego pięciu samochodów
osobowych (rok produkcji …………..) marki ………. model…………typ………………...,
o parametrach technicznych i wyposażeniu opisanym w załączniku do umowy.
Wykonawca oświadcza, że samochody o których mowa w ust.1 są fabrycznie nowe,
odpowiadają wymaganiom polskich norm, są wolne od wad fizycznych i prawnych .
Dostawa przedmiotu nastąpi po podpisaniu umowy w terminie do …………….
Dostarczenie przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego nastąpi na
koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego.
Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany na podstawie protokołu odbioru podpisanego
przez przedstawicieli obu stron, na terenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i
Nasiennictwa w Warszawie. Koszt dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby
Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
Strony ustalają, że datą wykonania umowy jest data podpisania przez Strony protokołu
końcowego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
§2
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi …………PLN
brutto (słownie: ………………………….złotych).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników
mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.
Należność, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy po podpisaniu protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy bez
zastrzeżeń, o którym mowa w § 1 ust. 6, w terminie do 21 dni od otrzymania faktury VAT.
Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez Strony, protokołu końcowego
odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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§3
Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy jest wolny od
wad.
Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy na okres liczony
od daty podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu
umowy bez zastrzeżeń.
1) …… lat na prawidłowe funkcjonowanie samochodu, bez limitu kilometrów;
2) …… lat na powłoki lakiernicze;
3) …… lat na perforację nadwozia.
4) …… lat usługa Assistance.
Wykonawca zapewnia możliwość dokonywania napraw gwarancyjnych i przeglądów
pogwarancyjnych w autoryzowanych stacjach obsługi oferowanej marki na terenie miasta
stołecznego Warszawy.
Czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 2 dni roboczych. Na czas naprawy
trwającej powyżej 2 dni Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód zastępczy o
zbliżonych parametrach od trzeciego dnia naprawy.
Pozostałe warunki gwarancji przyjmuje się według ogólnych zasad określonych w książce
gwarancyjnej dla danej marki pojazdu.
§4
Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną:
1) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, określonego § 2 ust. 1 umowy w przypadku
zwłoki w dostawie, za każdy dzień zwłoki;
2) w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca
odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie;
3) w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1 umowy, gdy
Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych
kodeksu cywilnego w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych.
W razie wystąpienia zwłoki w dostawie Zamawiający zastrzega sobie prawo do
wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu realizacji zamówienia nie rezygnując z kar
umownych i odszkodowania.
§5
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach .W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i
kar umownych.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) w przypadku wszczęcia likwidacji Wykonawcy;
2) naruszenie przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy.
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§6
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
Wszelkie kwestie sporne będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
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