
Załącznik nr 9 

 UMOWA  NR  ……………/2017 
W dniu ………………… r.  w Opolu pomiędzy: 

 

Województwem Opolskim ul. Piastowska  14, 45-082 Opole, NIP 7543077565, REGON 

541412421 – Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą przy ul. Oleskiej 127, 45-

231 Opole, REGON 000126528  

reprezentowanym przez:  

Bartłomieja Horaczuka -  Dyrektora  

na podstawie Uchwały Nr 3173/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 stycznia 

2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Opolu zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

a 

…………………………………………………. 

reprezentowanym przez:  

………………………………………………….. 

zwanym w dalszej części Wykonawcą 

 

w wyniku wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego strony zawarły umowę o 

następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw 

środków transportowych będących w posiadaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu 

– Oddział Terenowy w …….. Zadanie nr ………… w zakresie określonym w  ofercie 

Wykonawcy. 

§ 2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług warsztatowych 

w zakresie serwisu, w tym między innymi: 

• okresowe przeglądy techniczne,  

• naprawy wynikające z przeglądów technicznych, 

• naprawy powstałe w wyniku awarii, 

• naprawy blacharskie i lakiernicze, 

• serwis instalacji, urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów, wraz 

wymianą zużytych akumulatorów,  

• serwis klimatyzacji 

• serwis ogumienia, 

• holowanie niesprawnych samochodów, 

• rozliczenia bezgotówkowe szkód komunikacyjnych środków transportowych ze 

wszystkimi towarzystwami ubezpieczeniowymi, 



• sprzedaż materiałów eksploatacyjnych, 

• odbiór samochodu do naprawy z siedziby Zamawiającego i jego zwrot po 

wykonaniu usługi ( w przypadku gdy warsztat położony jest w większej odległości 

niż wskazane w punkcie 8.4.6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia) 

oraz inne usługi niezbędne do zapewnienia właściwego stanu technicznego środków 

transportowych  Zamawiającego.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w wykazie samochodów, w tym zmiany ilości 

samochodów objętych przeglądami i naprawami. Zmiany powyższe nie naruszą postanowień 

umowy ani innych zmian wymagających sporządzenia aneksu. W przypadku dokonania 

zmiany w wykazie samochodów Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie wykaz 

aktualny. 

3. Umowa została zawarta na czas określony od daty zawarcia – 31.12.2018 z zastrzeżeniem § 

9.  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia do wykonania prac określonych w 

umowie, a także odpowiednią wiedzę, doświadczenie w tym zakresie i zobowiązuje się do 

wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką i wiedzą techniczną. 

5. Samochody będą naprawiane, poddawane przeglądom w warsztacie /stacji obsługi/ 

Wykonawcy mieszczącym się w ……………………………….. 

6. Wykonawca oświadcza, że w trakcie realizacji zamówienia, zatrudnia na podstawie umowy 

o pracę osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 1 oraz w ofercie cenowej. Warunek 

ten dotyczy również Podwykonawcy. 

  

7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: 

• 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 oświadczenie, 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; 



• 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 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności1 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; 

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

• 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 

1997 r. o ochronie danych osobowych. 

9. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 1 lit. c. Niezłożenie przez Wykonawcę w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów 

w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności.  

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

11. Wykonawca jest obowiązany przedstawić zamawiającemu, w terminie do 7-u dni od daty 

zawarcia niniejszej umowy oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób, o których mowa 

w ust. 6, co do których zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  

w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1502, z późn. zmianami). 

 

§ 3 

1. Przeglądy samochodów nie objętych gwarancją producenta będą wykonywane zgodnie z 

częstotliwością i zakresem wynikającym z „Warunków eksploatacji i przeglądów 

okresowych” określonym przez producenta samochodu lub co 15 tys. km  przebiegu 

jednak nie rzadziej niż raz w roku przed ich badaniem technicznym w Stacji Kontroli 

Pojazdów. 

2. Naprawy będą wykonywane zgodnie z zakresem, każdorazowo uzgadnianym z 

użytkownikiem pojazdu, pracownikiem Zamawiającego, dostarczającym pojazd do 

naprawy z zastrzeżeniem § 4 ust. 2.  

§ 4 

                                                 
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. 
Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  



1. Dostarczenie samochodu przez Zamawiającego do stacji obsługi zostanie potwierdzone w 

dokumencie „Zlecenie usługi”, który zostanie wydany pracownikowi Zamawiającego 

dostarczającemu pojazd.  W dokumencie tym strony określają zakres i termin wykonania 

przeglądu lub naprawy.  

2. Jeżeli jednorazowy przewidywany przez Wykonawcę koszt naprawy lub serwisu może 

przekroczyć wraz z materiałami kwotę netto 1000,00 PLN, koszty usługi uzgadniają 

wymienieni niżej w umowie przedstawiciele stron.  Dopuszcza się uzgodnienia 

telefoniczne lub wymianę korespondencji pocztą elektroniczną. 

§ 5 

Właściwym do kontaktów w sprawie realizacji umowy jest:  

a) ze strony Zamawiającego :  

          ………………………  tel. …………………… 

          ...…………………….  tel. …………………… 

 

       b) ze strony Wykonawcy:  

          ………………………..  tel. ……………………………. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do:  

a) stosowania przy przeglądach i naprawach fabrycznie nowych części zamiennych 

spełniających odpowiednie normy techniczne, dopuszczonych do montażu w danym 

samochodzie i zgodne z instrukcjami obsługi poszczególnych środków 

transportowych, 

b)  stosowania specjalistycznych urządzeń pomiarowo – diagnostycznych zalecanych 

przez producentów samochodów, 

c) wykonywania podstawowych usług serwisowych oraz typowych napraw i usług 

serwisowych wymienionych w ofercie wg cen w niej określonych, 

d) wykonywania podstawowych usług serwisowych oraz typowych napraw i usług 

serwisowych wymienionych w ofercie część I wg cen robocizny w niej określonych, 

e) wykonywania wszystkich innych niż określone w ofercie napraw i usług zleconych 

przez Zamawiającego i rozliczenia ich kosztów z zastosowaniem  stawki 

roboczogodziny określonej w ofercie oraz rabatu określonego w § 8 ust. 2 niniejszej 

umowy, 

f) nie przekraczania przy wykonywaniu usług norm czasowych, wynikających z 

katalogu norm czasowych aktualnie obowiązujących u Wykonawcy. Ponadto 

Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia aktualnych katalogów norm 

czasowych i cenników Zamawiającemu, 

g) wystawiania faktury VAT obejmującej ilość roboczogodzin oraz wszystkie 

wykonywane czynności i użyte części i materiały eksploatacyjne do dokonania 

naprawy lub przeglądu oraz informacji o udzielonym rabacie, 

h) w przypadku, gdy w ocenie Zamawiającego cena użytych do naprawy części 

zamiennych wskazana w kalkulacji cenowej lub na fakturze będzie rażąco wyższa od 

średnich cen takich samych części w innych warsztatach naprawczych lub punktach 



sprzedaży części na terenie Opola, Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania 

ceny części zamiennych do cen średnio rynkowych. 

2.  W przypadku nienależytego wykonania przeglądu lub naprawy Zamawiający powiadomi o 

tym Wykonawcę, który po uznaniu reklamacji zobowiązuje się do dokonania ponownego 

przeglądu lub naprawy na własny koszt w terminie określonym przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca oświadcza, że wszystkie materiały eksploatacyjne oraz części zamienne 

stosowane przy przeglądach i naprawach są wolne od wad technicznych i prawnych.  

4.   W przypadku wystąpienia wad technicznych i prawnych materiałów eksploatacyjnych lub 

części zamiennych Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy oraz 

żądania naprawienia szkody.  

5.   W razie użycia części wadliwej, Wykonawca dokona na swój koszt wymiany na części 

wolnej od wad  w terminie 5 dni od daty powiadomienia.  

6.  Wykonawca udziela .......... miesięcy gwarancji na wykonane usługi, a na zastosowane 

części  zamienne i materiały eksploatacyjne zgodnie z gwarancją przewidzianą przez ich 

producenta.  

7.   Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru samochodu przez Zamawiającego.  

8.   W ramach udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 6, Wykonawca zobowiązuje się 

dostarczyć nieodpłatnie w sposób i terminach określonych w niniejszej umowie i dokonać 

wymiany materiałów eksploatacyjnych albo części zamiennych na wolne od wad.  

9.  Zamawiający może zgłaszać wady materiałów eksploatacyjnych lub części zamiennych                                                     

w terminie 1 miesiąca od dnia ich stwierdzenia.  

10. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancyjnym obciążają Wykonawcę.  

11. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują wobec  

Wykonawcy uprawnienia z tytułu rękojmi. 

12. Wykonawca odpowiada za należyte zabezpieczenie samochodów przekazanych do 

napraw i przeglądów oraz za ewentualne wyrządzone szkody. 

§ 7  

1. Wykonawca zapewnia naprawę pojazdów w terminie do 3-ch dni roboczych od  zgłoszenia, 

a w przypadku napraw blacharsko-lakierniczych do 14 dni roboczych. Czas naprawy 

może ulec wydłużeniu ze względu na uzgodnienia o których mowa w § 4 ust. 2. 

2. Wykonawca zapewnia wykonanie przeglądu technicznego w ciągu 1-go dnia roboczego. 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zleconych usług zgodnie z cenami zawartymi 

w formularzu cenowym Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające wszelkie koszty poniesione w okresie 

trwania umowy wynosi zgodnie z ofertą: 

…………. zł netto 

………….  VAT 23% 

…………. zł brutto 

słownie złotych brutto:  

……………………………………………………………………………………………… 

3. Zamawiający zastrzega, że wartość zleconych usług nie przekroczy kwoty zawartej w 

planie finansowym Zamawiającego. 



4. Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie tylko za wykonane usługi, wyliczone według cen 

zawartych w ofercie.  

5. Wykonawca na materiały i części wykorzystane do usługi nie wymienionej w formularzu 

cenowym udziela Zamawiającemu …………… rabatu od cen detalicznych dostawcy tych 

produktów.  

6. Wskazane w ofercie ceny jednostkowe, nie będą podlegały zmianom w trakcie realizacji 

umowy, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust. 14. 

7. Wykonawca nie może domagać się realizacji ilości świadczeń określonych poprzez ilość 

szacunkową. 

8. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy uwzględnia 

wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. Wynagrodzenie będzie 

płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w ciągu 21 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę na płatnika, którym jest: 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu – Oddział Terenowy w ……………... 

 

9. Faktura powinna zawierać następujące dane: 
Nabywca 

Województwo Opolskie 

ul. Piastowska 14 

45-082 Opole 

NIP 7543077565 

Odbiorca  

Nazwa właściwego oddziału terenowego 

 

10. Wykonawca wystawi fakturę każdorazowo po wykonaniu usługi. 

11. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

12. Wykonawcy od faktur niezapłaconych w terminie określonym zgodnie z ust. 8 

przysługują odsetki ustawowe. 

13. Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie roboczogodziny wszelkie koszty 

wynikające z wymagań Umowy jak i przepisów prawa - na podstawie własnych 

kalkulacji i szacunków. 

14. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, 

ceny zawarte w ofercie,  zostaną odpowiednio dostosowane  bez  aneksu do niniejszej 

umowy. 

15. Przelew praw (cesja), w tym wierzytelności lub przeniesienie obowiązków Wykonawcy, 

wynikających z niniejszej umowy wymaga pod rygorem nieważności uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego (art. 509 KC).   

§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi pomimo pisemnego zgłoszenia przez 

Zamawiającego konieczności realizacji usługi, 

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy, 

c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

– odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy. 



d) Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 

opisem przedmiotu zamówienia lub niniejszą umową,  

e) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części, 

f) Wykonawca nie spełnia warunku opisanego w § 2 ust. 6. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług objętych umową, 

Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia szkody w pełnej wysokości. Stwierdzenie przez 

Zamawiającego nienależytego wykonania zamówienia, skutkować będzie pozbawieniem 

wynagrodzenia, a trzykrotne stwierdzenie uzasadnia odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy.  

3.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi nastąpić w terminie 30 dni od daty 

wystąpienia okoliczności będących podstawą rozwiązania umowy.  

§ 10 

1. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w rozpoczęciu lub wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia za daną usługę, za każdy dzień zwłoki, 

b) za rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - wysokości 1600,00 

złotych, za wyjątkiem, sytuacji gdy przyczyną rozwiązania umowy jest zaprzestanie 

działalności. 

c) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 2 ust. 6 czynności w 

wysokości 500,00 za każdą osobę wykonującą usługę dla Zamawiającego bez umowy o 

pracę. 

d) z tytułu każdego nie wykonania obowiązku określonego w § 2 ust. 11 w wysokości 

500,00 złotych. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia za daną 

usługę,  za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór 

miał być zakończony, 

b) za rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego z zastrzeżeniem § 9  

ust.1 lit. c, w wysokości  1600,00.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych o ile 

wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.  

4.  Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z otrzymanych od Wykonawcy faktur.  

 

§ 11 

 

1. Wykonawca będzie mógł zatrudnić podwykonawcę pod warunkiem uzyskania pisemnej 

zgody Zamawiającego.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania innych podwykonawców, którym 

powierzył wykonanie usług objętych niniejszą umową.  

3. Wykonawca wykona następujące usługi przy udziale podwykonawców:  

a) .………………………………………………………................................................  

(rodzaj usług i nazwa firmy) 

4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile 

są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 



i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym. W 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego 

podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu 

podwykonawstwa oraz wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo 

niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w 

ramach podwykonawstwa.  

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 

wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. Propozycja zmiany musi być uzasadniona na piśmie przez 

wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji zamawiającego. zamawiający zaakceptuje/bądź 

nie taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji.  

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

§ 12 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego . 

2.   Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej 

z  wyjątkiem przypadku o którym mowa § 8 ust. 12. 

3.  Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 

każdej ze  stron. 

4. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

- Formularz cenowy Wykonawcy  

- Kopia aktualnej polisy ubezpieczenia OC Wykonawcy. 
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