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Załącznik nr 5. do SIWZ 
 

UMOWA  ZOZ / NZP / ....... /auto/A/17 – WZÓR                          
 

Świadczenie usług przeglądów, napraw, remontów i konserwacji ambulansów i samochodów 
należących do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. 

 
Zawarta w dniu ................................. w Bolesławcu, pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w 
Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4 (NIP: 612-15-42-507; REGON: 000310338), zarejestrowanym w 
Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr 0000024307 w imieniu, którego działa:  
 
1. Adam Zdaniuk  – Dyrektor 
 
zwanym dalej Zamawiającym, 

a: 
 
........................................................................................................................................ 
 
reprezentowaną przez: 
 

1. .........................................  
2. ......................................... 

 
zwanym dalej Wykonawcą (NIP: ...............................; REGON: ………………………………..) 
zarejestrowanym w .................................................................................................................... pod nr 
............................. . 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym na świadczenie usług przeglądów, napraw, remontów i konserwacji ambulansów i 
samochodów należących do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, została zawarta umowa 
następującej treści: 
 

§ 1. 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym została zawarta umowa następującej treści: 
 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi pod nazwą „świadczenie usług 

przeglądów, napraw, remontów i konserwacji ambulansów i samochodów należących do Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu” (zwane też dalej serwisem i naprawą), zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami określonymi w niniejszej umowie, SIWZ i 
złożoną przez Wykonawcę ofertą, stanowiących załączniki do niniejszej umowy.  

 
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, sprzętem, środkami i umiejętnościami potrzebnymi 

do wykonania przedmiotu umowy.  
 

3. Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy sprawować będzie: 
ze strony Zamawiającego: Zbigniew Szydłowski – Kierownik Działu Administracji. 
ze strony Wykonawcy: ...................................................................................... . 

 
§ 2. 

1. Integralnymi częściami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 
1) Oferta Wykonawcy, 
2) SIWZ, 
 

§ 3. 
1. Wykonawca oświadcza, że: 

a) posiada aktualne katalogi norm czasowych wykonywanych usług/napraw oraz że na każde  
wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi w terminie trzech dni od dnia wezwania, 
w/w katalogi, 
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b) posiada aktualne cenniki części zamiennych, akcesoriów gumowych oraz materiałów 
eksploatacyjnych. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany 
będzie do udostępnienia do wglądu aktualnie obowiązujących u Wykonawcy cenników usług, 
części, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych i innych środków niezbędnych do wykonania 
usługi przeglądów, napraw i konserwacji, 

c)  dysponuje osobami odpowiednio przeszkolonymi oraz posiadającymi kwalifikacje do 
wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia, 

d) usługi będące przedmiotem umowy będą realizowane zgodnie z wymogami producentów, 
obowiązującymi normami i przepisami w tym przepisami określonymi w § 14 ust 3 oraz z 
zachowaniem przepisów BHP i p.poż,   

 
2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do użytych  

materiałów/części zamiennych: certyfikaty jakości. 
 

§ 4. 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 
2016r., poz. 1666 z późn. zm.) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
Kodeksu pracy tj. wszystkie osoby wykonujące niniejszy przedmiot zamówienia za wyjątkiem 
Kierownika oraz zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji postanowień niniejszego ustępu. 
 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnoście spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących niniejszy przedmiot 
zamówienia za wyjątkiem Kierownika. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i 
dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w 
wymogów,  

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
 

3. W trakcie realizacji zamówienia, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
terminie, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy  lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenia, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony) Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. np. 
w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: 
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania,  

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 
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4. Każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia ust. 1 będzie traktowany jako 
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników realizujących przedmiot umowy na 
podstawie umowy o pracę. 

 
5.  Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników realizujących przedmiot umowy na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksy Pracy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego (miesięcznego) wynagrodzenia 
za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę 
wymogu zatrudnienia Pracowników realizujących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy,      
których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdy stwierdzony przypadek.   

 
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 
§ 5. 

1. Serwis i naprawa samochodów wykonywana będzie sukcesywnie w miarę potrzeb 

Zamawiającego, w zakładzie Wykonawcy znajdującym się w ................................................  . 

 
2. Serwis i naprawa samochodów wykonywana będzie w sposób i zgodnie z warunkami 

technicznymi przewidzianymi przez producenta danej marki pojazdu. 
 

3. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się użycie tzw. zamienników. Części zamienne użyte do 
naprawy będą nowe i pełnowartościowe. 

 
4. Materiały eksploatacyjne użyte w czasie wykonywania usługi muszą odpowiadać wszystkim 

warunkom i wymogom określonym przez producenta samochodu.  
 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru materiałów eksploatacyjnych użytych do wykonania 
usługi, z uwzględnieniem ustępu. 4. 

 
6. Nie dopuszcza się zmian konstrukcyjnych pojazdów oraz ich podzespołów i układów bez pisemnej 

zgody Zamawiającego. 
 

7. Serwis (w tym przegląd i konserwacja)  wykonywany będzie w terminie nie dłuższym niż 1 dzień 
roboczy, licząc od dnia dostarczenia pojazdu do Wykonawcy. 

 
8. Naprawa i remont samochodu wykonywana będzie w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, 

licząc od dnia dostarczenia pojazdu do Wykonawcy. 
 

9. W przypadku remontu lub naprawy pojazdu wymagających oczekiwania na dostawę części lub  w 
przypadku ujawnienia innych jeszcze wad w pojeździe niż wskazanych w zleceniu o którym mowa w 
ust. 11, termin wykonania naprawy może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego wyrażoną na 
piśmie, jednak nie dłużej niż do 10 dni roboczych. 

 
10. Czas wykonania usługi serwisu lub naprawy pojazdu określony zostanie w oparciu o normy 

czasochłonności na podstawie wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym ceny za  1 
roboczogodzinę i czasochłonności wykonania usługi. 

 
11. Zakres serwisu i naprawy każdorazowo zostanie ustalony przez Zamawiającego i Wykonawcę w 

zleceniu wykonania usługi. Zlecenie wykonania usługi podpisane przez Zamawiającego i 
Wykonawcę stanowi podstawę do wykonania usługi oraz do określenia ceny usługi. 

 
12. Wykonawca w pełni odpowiada za przekazany do serwisu lub naprawy pojazd. 

 
13. W przypadku, gdy po wykonaniu usługi serwisu lub naprawy nie usunięto wady w działaniu 

pojazdu, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie dokonać naprawy na własny koszt.   
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14.  Na wykonaną usługę Wykonawca udziela ………… miesięcznej gwarancji, zaś na dostarczone 
części i materiały czas trwania gwarancji odpowiada okresowi gwarancji określonemu przez ich 
producenta. 
 

§ 6. 
1.  Termin rozpoczęcia umowy: ……………… .   
 
2.  Czas trwania umowy: 36 miesięcy tj. do dnia ...................... 
 

§ 7. 
1. Cenę usługi serwisu lub naprawy samochodu stanowi koszt robocizny i koszt części, materiałów 

użytych do wykonania usługi.  
 

2. Koszt robocizny określony jest na podstawie ceny za 1 roboczogodzinę, która kształtuję się:  
 
wartość netto 1 roboczogodziny wykonywanych usług ............................. PLN 
(słownie: ......................................................................) 

wartość podatek VAT .............................. PLN  
(słownie: ......................................................................) 

wartość brutto 1 roboczogodziny wykonywanych usług ............................. PLN 
(słownie: ......................................................................) 

  

3. Zamawiający przeznaczana na realizację zamówienia kwotę ……….. PLN brutto. (słownie: 

………. ). Jest to całkowita wartość umowy brutto obejmująca wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu umowy w tym koszt części zamiennych, akcesoriów itp W przypadku 

przekroczenia w/w kwoty przed zakończeniem okresu obowiązywania umowy, umowa ulega 

automatycznemu rozwiązaniu w momencie przekroczenia tej kwoty.  
 

4. Zamawiający nie udziela zaliczek. 
 

5. Cena usługi serwisu i naprawy brutto obejmuje: cenę netto, koszty transportu i ubezpieczenia, cło, 

opłaty graniczne, podatek VAT, koszty dostaw oraz wszystkie inne koszty niewymienione, a 

ponoszone przez Wykonawcę w celu należytego wykonania  przedmiotu umowy. 
 

6. Należności z tytułu realizacji usługi będą płatne na bieżąco na konto Wykonawcy nr 

…………………………………………………………………………………………………………………., 

przelewem w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 

VAT przez Wykonawcę. Do faktury Wykonawca dołączy rozliczenie usługi, ze wskazaniem 

wykonanych czynności i użytych materiałów, zgodnie ze zleceniem wykonania usługi.  
 

7. Płatność faktur dokonywana będzie z konta Zamawiającego. Za dzień zapłaty uważany będzie 

dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

8. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi 

bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca 
 

9. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 612-15-42-507. 
 

10. Cena 1 roboczogodziny wskazana w formularzu ofertowym pozostaje stała przez cały okres 

obowiązywania umowy. 
 

11. Dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela wymaga wyrażenia zgody, 

przez podmiot, który utworzył Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu (art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej).  
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§ 8. 
1. Podwykonawca/cy zrealizuje/ją wskazany niżej zakres części zamówienia:  

............................................................................................................................................................ 
 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na podzlecanie prac objętych zamówieniem dalszemu 
podwykonawcy.  
 

3. Wykonawca na swój koszt pełni funkcję koordynacyjną w stosunku do części zamówienia 
realizowanego przez jego podwykonawców. 

 

4. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy realizującego przedmiot umowy z 
udziałem podwykonawców, jest przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu dowodu 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. 

 
§ 9. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w wykonanych pracach spowodowane przez 
niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań z umowy.  
 

§ 10. 
Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli 
realizowanych przez niego czynności wchodzących w zakres przedmiotu umowy oraz stosowanych w 
ich toku wyrobów i części. 

 
§ 11. 

1. Ewentualne reklamacje wykonanych usług zostaną zgłoszone Wykonawcy w terminie 14 dni 
roboczych od daty wykonania usługi.  

2. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację i przesłać odpowiedź Zamawiającemu w 
terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. 

3. Brak odpowiedzi Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 1 oznacza uwzględnienie reklamacji. 

4. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem w/w czynności poniesie Wykonawca. 
 

§ 12. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:   

a) zwłokę w wykonaniu zleconej usługi w wysokości 0,1% całkowitej wartości brutto umowy za 
każdy dzień zwłoki jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni i 0,2% całkowitej wartości brutto 
umowy za każdy następny dzień zwłoki. Jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 14 dni to 
Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy 
Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu § 12 pkt. 1 ppkt. d), 

b) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy wykonywaniu usługi w wysokości 0,1% całkowitej 
wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni i 0,2% 
całkowitej wartości brutto umowy za każdy następny dzień zwłoki. Jeżeli zwłoka będzie trwała 
dłużej niż 14 dni to Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie 
natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu § 12 pkt. 1 
ppkt. d), 

c) stwierdzenia nienależytego  wykonania czynności będących przedmiotem umowy - w 
wysokości 0,1% całkowitej wartości brutto umowy za każdy stwierdzony przypadek 
nienależytego wykonania, 

d) odstąpienie lub wypowiedzenie umowy przez którą kol wiek ze stron z powodu okoliczności, 
za które odpowiada Wykonawca  w wysokości 5% wartości brutto umowy.  

 

2. Ustalenie ceny usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami umowy uprawnia Zamawiającego 
do wypowiedzenia umowy, co jest równoznaczne z niewykonaniem zamówienia i skutkuje 
obciążeniem Wykonawcy karą umowną w wysokości i na zasadach określonych w § 12 ust. 1 ppkt 
d). 
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3. Niezależnie od określonych powyżej kar umownych niewywiązanie się przez Wykonawcę  
z obowiązków gwarancyjnych daje Zamawiającemu prawo powierzenia naprawy pojazdu osobom 
trzecim. Koszt naprawy przez osobę trzecią poniesie Wykonawca. 

 
4. Strony ustalają, że niezależnie od kar umownych, będą mogły dochodzić odszkodowania 

przewyższającego kary umowne. 
 

5. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca 
ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie. 

 

6. W razie wystąpienia istotnej zmiany, 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 powyższych okolicznościach.                            
W powyższym przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy.  

 

7. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w 
terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty. 

  
§ 13. 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w 
umowie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem 
nieważności takiej zmiany. 

 
2. W przypadku ustawowych zmian stawek podatku od towarów i usług, w trakcie trwania umowy, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stawek podatku VAT, przy założeniu, iż cena netto 
pozostanie bez zmian. W takim przypadku, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy w ramach 
realizacji niniejszej umowy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT 
wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstawania obowiązku podatkowego, 
bez konieczności sporządzania aneksu do obowiązującej umowy. 

 
3. Zmiana rachunku bankowego, o którym mowa w § 7 ust. 6  wymaga aneksu do umowy.   

 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia umownego, w razie zmiany: 
4.1.  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

4.2. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu                           
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,   

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy  przez Wykonawcę. 
 

5. W przypadku o którym mowa w ust. 4,  każda ze stron  umowy w terminie do 30 dni licząc od dnia 
opublikowania przepisów dokonujących tych zmian może zwrócić się do drugiej strony o 
przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Uzgodnione zmiany 
wynagrodzenia będą obowiązywały od dnia wejścia w życie przepisów będących przyczyną 
waloryzacji. 
 

6. Przez pojęcie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" , o którym mowa w ust. 5 należy rozumieć 
pojęcie  zdefiniowane w art. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy 
- Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych  oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r., poz. 1153). Zmiana wynagrodzenia 
dotyczy wyłącznie niezrealizowanej części zamówienia i jest uzależniona od wykazania wpływu tej 
zmiany na wartość wynagrodzenia miesięcznego. 

 

7. Niezawarcie porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia i nie podpisanie aneksu 
do umowy w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6 uprawnia 
strony do rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
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8. Zamawiający ponadto dopuszcza:  
a) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę 

adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy powodująca generalne następstwo 
prawne po stronie Wykonawcy, zgodnie z zasadami opisanymi w art. 144 ust. 1 pkt. 4 ustawy 
PZP, 

b) zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z 
powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udowodnić pod 
rygorem utraty uprawnienia powoływania się na tą okoliczność.   

 

9. Strony mogą  wprowadzić do umowy zmiany jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są 
korzystne dla Zamawiającego, przy przestrzeganiu postanowień ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 

 

§ 14. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci 
aneksów do umowy pod rygorem nieważności. 

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo i miejscowo 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy m.in. Kodeksu 
Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., nr 
2164 t.j. ze zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (DZ. U. z 2012r., poz. 
1137 j.t. z późn. zm), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  31 grudnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2013r. poz. 
951 j.t. z późn. zm. ).  

4. Umowę i załączniki sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po 
jednym dla każdej ze stron. 

PODPISY: 
 

ZAMAWIAJĄCY               WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umowę sporządził, przy akceptacji Kierownika Działu Administracji: 

Radosław Jabłoński - Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych. 

 

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy: 

Zbigniew Szydłowski – Kierownik Działu Administracji   


