
Zalqcznrknr 6 do SIWZ

WZOR UMOWY

zav'tafia w dniu .',.,,2018 roku w Poznaniu pomigdfV:

oratem Ochrony RoSlin i Nasieirnictwa w Poznaniu,

60 - 1 66 P oznah, NIP : 7 I 9 -21 -7 2-4 4 6, Regon : 63 429 8 402,

:

Adama Blochorviaka r Wojew6dzkiego Inspektora

zwanym dalej,,Zamat)yiaj4cym"

a

Urnowa jest nastgpstwem udzielenia Etrzez Zamawidtr1aego zamowienia w trybie przetargu

t. 11 pkt 
Q 

ustawy Prawo zamowrehpublicznych,

samochqdow osobowych kombivan dla

i Nasiehnictwa w Poznaniu", kt6re stanowi

iot umol{y

nie nowllch, nieuzywanych, bezwypadkowych

ochod6w !sobowych.

y Zamatfuiajqcemu trzech, wvprodukowanych

osobov/'ych:
T
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- moc silnika f .., .,. .,. !... ,
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- nr lakieru .".t'.

wraz z wyposa.zeniern i urz4dzeniami \ lyszczegolnionynii w zalqcznlku nr 1 do niniejs:zej

umowy.

(+niepotrzebne skresfli6)

$2 Realtizacja umowlr.

Strony ustalaj4 dzieA odbioru pojazdotv n,a .... ...;,....2018 r.

Miej scem odbioru pQjazd6w

Wykonawca zobo*iqzarry

Zamawiaj4cep;o wskp zany w

na co najmniej 3 dni przed terminem dostiawy.

4. Odbi6r pojaz<lu nast4pi przez upowaznionego przez

zrostanie sporztldzony' dodatkowy protok6l.

$3 Wynagrodzenie.

jest potwlierdzii w f{rmie pisemnej na adres e-mail

$6 ust, I .l . umowy goto{voSi przekazania pojazdu do odbioru

(.amawiajEcego pracownika \MIORiN

w Poznaniu na podstawie sporzqdzonego pr

5. Zamawrajqcy przed podpisaniem protolcol

parametr6w lechnioznych dostarc:zoneg;o

zgodnoSci zwymagapiami okreslonymi w zaL4cznrku nr 1 oruz ofert1Wykonawcy.

zgloszenrfl zastrze2en co do niezgodnoSci,

r 1 do SIWp, w terminie do jednego miesi4ca od

7. W przypadku, o kt61ym mowa w ust. 6 \M

terminie uzgodnionym przez Strony.

azdu, Wykjonawca zobowiqzuje sig udc,stgpnii

etrach malfsVmalnie zbhhonych do opisanych

w zalqczntku m 1 dd niniejszej umowy. rMszelkie kosz(y wymiany, o kt6rej mowa w ust. 7

pokrywa Wykonawcamezalehnie od ich r,r,ysoko6ci. Z ciyrno(;ci odbioru nowego samochodu

1. Zl,a realizacjg przedrhiotu umowy, okreSlon"go * gf , Wykonawcy przysluguje L4czne

vrynwgr'tz-" 
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oraz postanov/ief niliiejszej umowy.

Wynagrodzenie platne bEdzie w terminie 14 dni od datir otzymaniaprawidlgwo wystawionejl'
,-.^---^.^--r-^---]--^^ ^ s1 : -,,-- 1pruez Wykorrawcg faktury VAT po bezusterkowtm odbiorze, przelewem na konto

Wykonawcy rvskazarpe na faktur ze.

4. Podstaw4 wyr;tawierlia faktury przez'WykonawcE jest $rotok6l koricowy odbioru zantawienia

podpisany prz"ez Strgny bez zastrze\en.

5, Wynagrodzenie nie tnohe wzlosn4i w olcesie realizacjr urnowy.

$4 Gw:rrancja i rgkoflmia

1. Wykonawcaudziela gwarancji naprzedm.iot zam6wienih na okres:

- na silnik i podze,spoly ',.. . .. miesi4ce,

dokumentacj g techniczno -eksplo atacyjn4:

- powloki lakiernicze miesi4ce,

-perforacjgnadwozia. l... rniesi4ce.

Termin gwarancji biegnle od daty wydania p<>jazdu dlaZanlawiaj4cego.

2. 'Wykonawca wraz z samochodem przektze Zamatiltiaj4cemu nastgpuj4c4 polsko.jgzyczn4

zen zamontowairyoh w poje2dzie,

ia i ubezpieczenila samochodu.

na terenie woj dw6dztwa wielkopolskiego.

czq w foimie kar umownych z nastgpuj4cych

umownq w wysokoSci l0% wynagrodzenia

W pruez WykonawcQ z przyczyn niezale2nych

<>d Zamawraj4cego.

2. Jte2eli na skutek niiwykonania lub nie,naleZyego wykonania umowy prv.ez Wykr:nawcg

Zamawiajqcy poniesie szkodE, to Wykonawca zobowiiizuje siQ pokryi tg szkodg ,w pelnej

Wykonawcy

w $.3 ust. 1)



4.

5.

do dokonania potr4cenia

W przypadku zwloki w zaplacie faktur Zamawiaj4cy za[laci Wykonawcy odsetki ustawowe.

sprawach

g6 Postanow ,f*-.
zwt4zanychr z $rzedmiotu

1. Do wsp6lpra0y w

wskazuj4:

niniejszej umowy Strony

. e-mail:

., e-mail:

ci wymagajq zachowania formy

suje siq odpowiednie przepisy

le z realizacji niniejszej unfowy,

bEdzie S4d wta6ciwy miejscoufo dla

Kodeksu cywilnego.

4. Sprawy sporne v\ylik
p o lub o wni e, ru> zstr :zyt gac

5. l,Tiniejsz4 umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi.icVch

k:aAdej ze stron.

kt6rych strony nie rozwiq44

siedziby Zamawiaj qc e go .

egzemplarzach po jednym dla

WykonawcaZamaw 4cy


