
WZOR UMOWY

Umowa nr .. , , ..12018,

zawarlaw dniu .. ...2018 roku w Poznaniu po-igAr;f :

i

reprezentowanym ptzez:

Adama Blochowiaka - Wojew6dzkiego Inspektora

zwanym dalej,,Zamawiaj 4cym"

Zal4czniknr 6 do SIWZ

twa w Poznaniu,

Regon: 634298402,

reprezentowanym przez'.

zw any m dal ej,,Wykonawc4, "

Umowa jest nastgpstwem udzielenia przez

nieograniczonego WDA 212.5.2018 zgodnle z

na ,, Dostawa trzech fabrycznie nojnych

Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony $c,$li
integraln4 czgSc niniej szej umowy.

$1 Frped

L Przedmiotem umowy jest dostawa fabryc

i wolnych od wad fizycznych i prawnycfr s

2. Wykonawca zobowiqzuje sig do splzeda

w 2018 roku, fabrycznie nowych samodhod6

- ploducent

- model

- rok produkcji ..

- nr silnika

- pojemno$i skokowa silnika

- moc silnika . , , .. i!



- Nr VIN r ! r ! ' 
rr. r

wraz z wyposazeniem i urz4dzeniamisttlszczegolnionynji w zaLqczniku nr I do niniejszej

umowy,

(* niepotrzebne skreSlii)

l.

2.

3.

4.

5

Wykonawca zobowi4zany jest potlvierdzii w fdrmie pisemnej na adres e-mail

Zamawiaiqcego wskazany w $6 us1.. Lf . umowy gotop,VoSd przekazantapojazdu do odbioru

na co najmniej 3 dni przed terminem clostawy.

Odbi6r pojazdu nast4pi przez upowaZnio nego ptzez lamawiajqcego pracownika WIORiN

w Poznaniu na podstawie sporzqdzonego przez strony giotokolu odbioru,

Zamawtaj4cy przed podpisaniem profokolu odbioru zastrzega sobie prawo sprawdzenia

parametr6w ptzez Wlfonawca samochodu celem oceny

zgodnoSci z alqcznikunl I oraz ofert4 Wykonawcy.

ZamawiqEc zgloszeniql zastrzehen co do niezgodnoSci,

parametr6w, o kt6rych mowa w zal1cz4iku nr I do SIWZ. w terminie rJo jednego miesi4ca od

daty protokolarnego odbioru samochodu bez zastrzelefi)

W przypadku, o kt6rym mowa w ust. 6 Wyko

usunigcia zauwahonych niezgodnoSpi !\ry

postanowienizrmi niniejszej unowy w

W terminie do czasu dostawy nowego poja

nieodplatnie samoch6d zastqpczy o paramet

w zalEczniku nr 1 do niniejszej umowy. Wszelkie koszjy wymiany, o ktirrej mowa w ust. 7

pokrywa Wykonawc a niezale2nie od ich 'wyso ro$ci. Z (]lynnolci odbioru nowego samochodu

zo stanie sp orzqdzonv do datkowy protold6l.

g3 {ynagr
Za realizacjg przedmiotu umowy, oltreSlonego w $1, Wykonawcy przysluguje L4czne

v,rynagrodzenie, zgodne ze zlaAon4 ofert4 - stanowi4c4 7lLqcznik nr 2 do niniejszej umowy, tj.

zlbrutto (sldwnie zlotych: | .,.....).
Powylszakwota zawieranalehnypodatQkVAT. |1;*kwocie.,.... ......21.

Miejscem odbioru pojazdow bgdzie. i

6.

l.

1



2.

3.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie kdszty zwiqzane z: wykonaniem przedmiotu zamowienia

oraz postanowieri niniej szej umowy,

Wynagrodzenie platne bgdzie w termin]ie 14 dni od dat;l otrzymania prawidtowo wystawionej

przez WykonawcE faktury VAT' pp bezusterkowym odbiorze, przelewem na konto

Wykonawcy wskazane na fakturze.

podpisany prz,ez Strony bez zastrzehen.

5. Wynagrodzenie nie moLe wzrosn46 w o

4

w yKonawcy w sKazane na taKtut ze.

Podstaw4 wystawienia faktury pruez \ykonawcg jest protokol kofcowy odbioru zarn6wienia

- na silnik i podzespoly ,... . nliesi4ce,

- powloki lakiernicze rhiesi4ce,

- perforacjg nadwozia rrliesi4ce.

Termin gwarancji biegnie od daty wydania pojazdu dlaZamdwiaj4cego.

2. wykonawca wraz z samochode j4c4 polsko.jEzycznq2. Wykonawca wraz z samochode

dokumentacj E techniczno -eksplo at

ksi4zkg gwarancyj n 4 pojazdu oruz

ksi4zkg przegl4d6w serwisowych,

g4 Gwnrancja i rgkoJmia

1 . Wykonawc a vdziela gwarancji na przed,lrri ot zam6wieni{ na okr.es:

instrukcj g obslugi poj azdu,

dokumenty konieczne do zarej estrowanja t ubezpreczenid samochodu.

oraz wskale adres/y serwisu gwarancyjnegQ na terenie wojo'iv6dztwa wielkopolskiego.

$5 Kary umowne i o

Strony ustalaj4 odpowiedzialno5i odszkodowa

tytul6w i w podanych wysokoSciach:

1. Wykonawca zaplaci Zamawiaj4cemu l<arg

umownego w przypadku odst4pienia o{ umowy przez lWykonawcE z przyczyn mezalehnych

2.

J.



W razie naliczema kar umownych Zirnawiaj4cy jest lrprawniony do dokonania potr4ceniaA'a

5

nal i czo nej kar y z na)etne go'Wykon awqy wy na gro d zenii).

W przypadku zwloki w zaplacie faktur (amawiajqcy zaplaai Wykonawcy odsetki ustawowe.

Io rostanowrenta koncowe.

1, Do wsp6lpracy w sprawach zwrqzanytph z realizacjq przedmiotu ninielszej umo\ y Strony

wskazuj4:

1) Po stronie Zamawiajqcego;. ... tel. .. il. e-mail:

2) Po stronie W),konawcy:..... ,,,,.,.f , ,.,tel: ,,. . ]., e-mail:

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej wa{noSci t+rymagaj4 zachowania formy

pisemnej i potwierdzeniaprzyjgcia jej piretobie stronyi

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umow? stosuje sig odpowiednie przepisy

Kodeksu cywilnego,

4. Sprawy sporne wynikle z rcahzacji niniejszej unfowy, kt6rych stlony nie rozwr4zq

polubowni e,rozstrzygac bEdzieS4d wladciwy -i.jr"or Jo atu ,i"arlU y ZamawiajQcego.

$6 Postzlnowienia korico

5, Niniejsz4 umowq sporzqdzono w dw6oh jednobrzmi4cych egzemplarzach po jednym dla

kahdej ze stron,

Zamawiaj4cy Wykonawca


