
 
 

Załącznik nr 1 do ZO-37/17/BD - Formularz 
ofertowy 

 

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

( pieczęć Wykonawcy )        FORMULARZ  OFERTOWY 

Nazwa Wykonawcy: 

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

Adres 

Wykonawcy:................................................................................................................................

......... 

Regon ...................................... NIP ........................................... 

telefon:.......................................... fax: ....................................... e-mail: 

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

SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM ZGODNIE Z ART. 4, 
PKT 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, TJ. BEZ STOSOWANIA 
USTAWY PZP. OFERUJĘ WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
I.   Wartość zamówienia: 

 

L.p. 
Przedmiot zamówienia J.m. Ilość 

Cena 
jednostkowa 

netto w PLN 

Wartość netto 
pozycji 

asortymentowej 

(kol.4 x kol.5) 

Stawka 
podatku 

VAT [%] 

Kwota 
podatku 

VAT 

Wartość brutto 
pozycji 

asortymentowej 

(kol. 6 + kol. 8) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. 

1. PRZEGLĄDY 
(cena zawiera 
cenę 
roboczogodziny, 
użytych 
materiałów i 
części – tj. 
wymianę płynów 
eksploatacyjnych, 
filtrów, smary itp.) 

Ilość 
przeglądó

w w 
okresie  

12 
miesięcy  

15 

  

 

  

2. 
NAPRAWY 

 

Szacowan
a ilość 

roboczogo
dzin w 

okresie 12 
miesięcy 

200 

  

 

  

3. 
WYMIANA OPON – 

rozliczenie wg 
ryczałtu 

 wymian w 
ciągu 12 
miesięcy 

12 
  

 
  



4. 
WYMIAANA KÓŁ – 

rozliczenie wg 
ryczałtu 

Wymiana 
w ciągu 12 
miesięcy 

8 
  

 
  

 
RAZEM 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 

 

X 
  

Zamawiający dodatkowo przewiduje kwotę ryczałtową na części 
oryginalne lub zamienne i akcesoria. 
Objaśnienie: 
1)   Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje go, 
2)   Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli, 
3)   Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, których nie można poprawić lub błędy w obliczeniu ceny.  
4)   Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń 
według zasad  matematycznych.  
5)   W kolumnie „Stawka podatku VAT” formularza należy wpisać stawkę VAT oraz w kolumnie „Kwota podatku VAT” kwotę 
podatku VAT,        stanowiącą różnicę pomiędzy wpisaną w formularzu wartością brutto i netto.  

 

III.  Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia oraz dane kontaktowe: 

Lokalizacja warsztatu, w którym będą wykonywane 
przeglądy techniczne i naprawy oraz odległość 

(wpisać adres oraz odległość w km od lokalizacji 
Zamawiającego przy ul. Roentgena 5 w Warszawie) 

Dane kontaktowe  

(telefon, fax, e-mail) osoby upoważnionej 
do kontaktów w sprawie przedmiotu 

zamówienia 

 

 

 

 

IV.  Ja..................................................................................................... 

                 / imię i nazwisko osoby sk ładającej oświadczenie, stanowisko s łużbowe/ 

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu 

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

                                                                              /nazwa Wykonawcy/ 

       oświadczam, że: 
1)   ZAPOZNAŁEM SIĘ Z TREŚCIĄ ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA 

      „WYKONANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH, KOMPLEKSOWYCH NAPRAW KARETEK, 
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I  CIĘŻAROWYCH WRAZ Z WYMIANĄ OPON” ORAZ Z 
ZAŁĄCZONYMI DO NIEJ PROJEKTEM UMOWY I AKCEPTUJĘ OKREŚLONE   W NICH WARUNKI 
BEZ ZASTRZEŻEŃ; 

2)  oferowane przez naszą firmę usługi spełniają bezwzględnie wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym; 

3) dysponuję warsztatem samochodowym czynnym minimum 5 dni w tygodniu, wyposa żonym w nowoczesne 

urządzenia, narzędzia i sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji us ług będących przedmiotem zamówienia; 

4) posiadam aktualizowane na bieżąco oprogramowanie komputerowe niezbędne do postawienia szybkiej, 

właściwej diagnozy uszkodzenia marki pojazdu okre ślonej w opisie przedmiotu zamówienia; 



pojazdów określonych w opisie przedmiotu zamówienia; 

6) dysponuję osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadaj ącymi niezbędną wiedzę, 

umiejętności i doświadczenie do naprawy poszczególnych rodzajów karetek; 

7) zapoznałem się z zakresem usługi objętym przedmiotem zamówienia, nie wnoszę do niego zastrzeżeń i w  

razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z   jego opisem 

zawartym w Zapytaniu Ofertowym, za cenę podaną w  Formularzu Cenowym oraz w terminach określonych w 

Projekcie umowy; 

8) wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili sk ładania oferty. 

 

 

 

 

…......................................................................... 

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/ 

 
 
V.  Osobą/osobami upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy przy 
ewentualnym podpisaniu  

    umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia będą: 
 
 

                       ▪      …………………………… 

/imię, nazwisko, pełniona funkcja/ 

 

  ▪      …………………………… 

/imię, nazwisko, pełniona funkcja/ 

 

 

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

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych



 



Załącznik nr 2 do ZO-37/BD /17- Oświadczenie     
Wykonawcy 

 

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

( pieczęć Wykonawcy ) 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Ja, 
.............................................................................................................................................. 

      / imię i nazwisko osoby sk ładającej oświadczenie, stanowisko s łużbowe/ 

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu 

 

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

 /nazwa firmy wykonawcy/ 

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spe łnia warunki dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencja łem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 

 

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

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/ 
 



UMOWA Nr …..………/2017 
 

zawarta w dniu……………2017 r. w Warszawie pomiędzy: 

 

Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie, adres: ul. 
Wawelska 15B, 02-034 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144803, Regon 000288366, NIP 525-000-80-57, 

 
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
mgr Sławomira Gadomskiego – Zastępcę Dyrektora ds. Zarządzania i Finansów na podstawie 
pełnomocnictwa z 6 lipca 2016r. (stanowiącego załącznik nr 1) 

 
a 
 
firmą: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 reprezentowaną przez: 

……………………………………………….. 
………………………………………………... 

zwaną dalej Wykonawcą 

 

Do umowy nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
z uwagi na to, iż wartość przedmiotu umowy nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
30.000,00 EURO.   

 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług w zakresie: 
przeglądów technicznych, kompleksowych napraw pojazdów, wymiany opon, kół z oponami i 
wyważanie w pojazdach Zamawiającego jak również ich holowanie, wskazanych w Załączniku nr 2 
do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w zakresie obsługi technicznej pojazdów oraz dysponuje 
potencjałem technicznym i kadrowym wystarczającym do wykonania przedmiotu umowy określonego w 
ust.1. 

3. Wykonawca zapewnia, iż oferowane usługi spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte 
w zapytaniu ofertowym nr  ……………….. dotyczącym niniejszego przedmiotu umowy. 

 

§ 2 
PRZEGLĄDY OKRESOWE 

1. Okresowe przeglądy techniczne obejmują przeglądy techniczne wynikające z określonych instrukcyjnie 
przebiegów i czasookresu użytkowania, tzn. wymianę płynów eksploatacyjnych, filtrów, itp. zgodnie z 
obowiązującymi wymaganiami producenta. 

2. Przeglądy muszą odbyć się zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją serwisową pojazdu, stosownie 
do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.  



3. Czynności przeglądowe wykonywane powinny być przy użyciu narzędzi i aparatury będących 
w dyspozycji Wykonawcy. Materiały eksploatacyjne i części do przeglądu zapewnia Wykonawca. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od 
podstawieniu pojazdu do warsztatu. 

5. Koszty przeglądów są rozliczane po wystawieniu faktury, w cenie przeglądu zawarte są wszelkie koszty 
związane z realizacją tej usługi, w tym robocizna, materiały eksploatacyjne (oleje, filtry, smary itp.).  

 
§ 3 

NAPRAWY 

1. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania naprawy niezbędnej dla uzyskania sprawności 
techniczno- eksploatacyjnej pojazdu, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy w czasie 48 
godzin od chwili podstawienia pojazdu do warsztatu. 

2. Wykonawca musi zapewnić możliwość bezzwłocznego przyjęcia pojazdu i wykonania awaryjnych 
napraw niezbędnych do eksploatacji pojazdu - w godzinach pracy Zakładu Wykonawcy tj. od godz. 8:00 
do 17:00 w dni robocze: od poniedziałku do piątku. 

3. W zakres napraw, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wchodzą: 
a) naprawy bieżące wszystkich zespołów, podzespołów, układów (elektrycznych, elektronicznych,   

hamulcowych, hydraulicznych, wspomagania, jezdnych, zawieszenia, kierowniczych, chłodzących, 
klimatyzacji) oraz części i elementów wyposażenia pojazdów diagnostyka pojazdów w zakresie 
bezpieczeństwa jazdy oraz diagnostyka zespołów, podzespołów i  układów  pojazdów w celu 
zachowania określonych instrukcyjnie parametrów technicznych, 

b)  konserwacja i naprawy klimatyzacji oraz dodatkowych urządzeń grzewczych, 
c)  naprawy  blacharsko – lakiernicze. 

4. W ramach zleconych napraw i w ich cenie obowiązkiem Wykonawcy będzie holowanie pojazdu. 
5. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w formie pisemnej za pomocą poczty, faksu 

lub pocztą elektroniczną o przewidywanych kosztach naprawy pojazdu (wykaz części zamiennych wraz z 
ich ceną oraz ilość roboczogodzin) przed podjęciem czynności związanych z naprawą; naprawa zostanie 
wykonana po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, przekazanej Wykonawcy w wyżej wymienionych 
formach. 

6. W zakresie zleconej usługi naprawy pojazdu Wykonawca musi zapewnić również wykonanie napraw lub  
wymiany niezbędnych części oraz elementów nie będących bezpośrednio związanymi z przedmiotem 
zlecenia, a wynikającymi z ich uszkodzeń, specyfiki i technologii zleconej naprawy oraz ze specjalistycznej  
budowy ambulansów Zamawiającego, jak również wykonanie niezbędnych regulacji oraz diagnostyki  
w  trakcie i po wykonanej naprawie.  
7. Wykonawca zapewnia usługi pomocy drogowej (holowanie – przewóz na lawecie) przez 7 dni w tygodniu, 
24 godziny na dobę  na swój koszt. 
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin naprawy może ulec zmianie, wówczas Wykonawca 
zobowiązany jest każdorazowo uzgodnić i z Zamawiającym warunki naprawy w formie pisemnej (poczta, 
fax, email). 
9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego źle wykonanej naprawy Wykonawca zobowiązany będzie 
do ponownego niezwłocznego wykonania naprawy na własny koszt. Zamawiający zobowiązany jest o 
niniejszym fakcie powiadomić Wykonawcę. 

 
§ 3 

WYMIANA OPON 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany opon, kół z oponami i wyważenie w okresach lato/zima, 

zima/lato, dwa razy w roku dla wszystkich samochodów Zamawiającego. (tj wymiana opon i 
wyważanie  planowo 12 wymian, wymiana kół i wyważanie planowo 8 wymian). 

2. Termin wymiany opon, kół z oponami i wyważenie zależny będzie od panujących warunków 
atmosferycznych, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym przez Zamawiającego. 

3. Wykonanie usługi nastąpi w czasie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia telefonicznego we 
wszystkich samochodach Zamawiającego. 



 
 

§ 4 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością, a także 
przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych.  

2. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do zaleceń producenta pojazdu podczas napraw  
i przeglądów. 

3. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przekazany mu pojazd oraz jego wyposażenie od chwili 
przekazaniu mu pojazdu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje warsztatem samochodowym czynnym minimum 5 dni  
w tygodniu, wyposażonym w nowoczesne urządzenia, narzędzia i sprzęt niezbędny do prawidłowej 
realizacji usług będących przedmiotem umowy, który zlokalizowany jest:…………………………….. 

 
5. Koszty transportu pojazdu z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do miejsca naprawy ponosi 

Wykonawca. 
6. W trakcie przeglądów okresowych i obsługi technicznej, oprócz czynności zawartych w instrukcji obsługi 

dla danej marki i typu karetki sanitarnej, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić komputerowe 
badanie pojazdu na ścieżce diagnostycznej z jednoczesnym załączeniem wydruków. 

 

 

§ 5 
UPRAWNIENIA ZAMAMWIAJĄCEGO 

1. W przypadku niewykonania usługi przez Wykonawcę w ustalonym terminie Zamawiający może  
w  przypadku nagłym zlecić wykonanie zastępcze innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy, o czym 
powiadomi niezwłocznie Wykonawcę.  
2.  Zamawiający może odmówić zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z wystawionej faktury w 
przypadku stwierdzenia w terminie 7 dni od dnia odbioru samochodu z warsztatu niewykonania lub  
nienależytego wykonania usługi, a w szczególności w przypadku nie usunięcia zgłoszonych usterek. 

3.  W razie niewykonania postanowień umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający 
ma   prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia.  
 
 
 

§ 6 
TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia……………….do dnia……………………….. 
 

§ 7 
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 

1.   Łączna wartość środków pieniężnych wydatkowanych przez Zamawiającego w ramach umowy nie może 
przekroczyć kwoty netto ……………… PLN (słownie: ……………………….) PLN, brutto 
……………….. PLN (słownie: ……………………….), z uwzględnieniem oferty cenowej Wykonawcy 
(Załącznik nr 3 – koszty przeglądów i   roboczogodzin). Przy czym:  
a) stawka za jeden przegląd wynosi …………PLN brutto (słownie: …………………… brutto) 
b)  stawka za 1 roboczogodzinę wynosi ……….. PLN brutto (słownie: ……………….….brutto),  
c) stawka za 1 wymianę opon, kół z oponami i wyważanie w pojazdach wynosi………PLN brutto) 
2.    W ramach kwoty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za 
faktycznie wykonany zakres przedmiotu umowy, w tym w szczególności za wykonane przeglądy  techniczne 
wraz z użytymi materiałami i częściami, naprawy (roboczogodziny) oraz wymiany opon, kół z oponami i 
wyważanie w pojazdach  



3. Faktura wystawiana będzie po każdej wykonanej usłudze. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany 
przez Zamawiającego i upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy protokołu gotowości pojazdu do 
odbioru.  
4. Faktura musi zawierać wyszczególnienie ilości roboczogodzin, wykonanych przez Wykonawcę 
czynności, a w przypadku napraw wykaz użytych części wraz z ich ceną. 
6.   Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 
7.   Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez 
Zamawiającego płatności. 
8. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo 
wystawionej faktury, w której Wykonawca zobowiązany jest podać numer niniejszej umowy. 
9. Wykonawca dostarczy fakturę do Kancelarii Zamawiającego w Warszawie przy ul. Roentgena 5 lub do 
Działu Księgowości Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15B. 
8.   W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen, za wyjątkiem określonym w § 8 umowy. 
 

§ 8 
ZMIANY UMOWY  

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do 
treści oferty Wykonawcy w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających  
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj.: przewiduje się możliwość 
dokonania zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulega 
wartość  umowy brutto, a wartość umowy netto pozostaje bez zmian.  
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian w ilości pojazdów objętych umową. W takim przypadku 

warunki umowy ulęgną stosownym zmianom. 
3.  Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2  niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, 
 o  zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana warności umowy będzie obowiązywać od dnia 
wejścia w życie   aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT. 
 
 

§ 9 
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW 

Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu umowy są:   
• ze strony Wykonawcy: …………………., tel.: …………………. w. 103, fax: ………………, 

 e-mail:…………………………………………….. 
• ze strony Zamawiającego: Paweł Zakrzewski , tel. 604 889 113. 

 
§ 10 

GWARANCJA 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jakość wykonania przedmiotu umowy 
oraz za wady zmniejszające wartość i użyteczność. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane naprawy na okres 12 miesięcy, zaś na użyte 
do wykonania usługi części zamienne na okres zgodny z gwarancją udzielaną przez producenta danej 
części. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie dokumenty gwarancyjne dla 
użytych w procesie przeglądów i napraw części.  

3. Okres gwarancji na wykonane naprawy liczony jest od dnia odbioru pojazdu z warsztatu Wykonawcy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawę gwarancyjną w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze 

od daty zgłoszenia awarii.  
5. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy gwarancyjnej.  
6. Wszelkie koszty związane z wykonaniem naprawy gwarancyjnej ponosi Wykonawca. 
7. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu wobec Wykonawcy przysługują 

uprawnienia z tytułu rękojmi. 
8. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy. 
9. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 



§ 11 
KARY UMOWNE 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

a) uchybienia  terminowi określonemu w § 2 ust. 4, w wysokości 5 % kosztu przeglądu, zgodnie z 
par 7 ust 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

b) uchybieniu terminom określonym w § 3 ust 1 i § 3 ust 8 w wysokości ceny za dwie 
roboczogodziny określonej w § 7 ust 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

c) niedotrzymania terminu określonego w § 10 ust. 4 umowy w wysokości 0,5 % kwoty określonej 
w § 7 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu nienależytego wykonania lub 
niewykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 
10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

4. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 2 i 3 przewyższa ustanowioną karę 
umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
§ 12 

 

1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, 
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w szczególności na podstawie umowy przelewu 
wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której 
dochodzi do przeniesienia na osobę trzecią kwoty wierzytelności przysługującej Wykonawcy, w tym do 
zarządzania i administrowania wierzytelnością. 

2. Czynność dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna. 
§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.   Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  
2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego i pzp. 
3.   Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać 

polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4.   Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1- Pełnomocnictwo Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania i Finansów z dnia 6 lipca 2016r. 
Załącznik nr 2 – wykaz pojazdów s łużbowych CO-I 
Załącznik nr 3 – formularz ofertowy 
Załącznik nr 4 – katalog norm czasowych 
Załącznik nr 5- katalog części używanych do napraw 
Załącznik nr 6 – oświadczenie Wykonawcy 
 
 

    WYKONAWCA:         ZAMAWIAJĄCY: 
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