
  

 Wojewódzki  Inspektorat  Weterynar i i  u l .  Szarych Szeregów 7 , 10-072 Olsz tyn  
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

- WZÓR- 

 

UMOWA Nr WIW-A-AGZ. ……………………………….… 

zawarta w dniu …………………. 2020 r. pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa – Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Olsztynie z siedzibą przy  

ul. Szarych Szeregów 7, 10- 072 Olsztyn, NIP 7390207154, REGON 000092663, reprezentowaną 

przez: Jerzego Koronowskiego – Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 

w Olsztynie, zwana w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

a 

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

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………zwanym dalej 

"Wykonawcą", zwanych dalej Stronami. 

 

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp została zawarta Umowa na „Świadczenie usług 

napraw i konserwacji samochodów służbowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu 

Weterynarii w Olsztynie”, o następującej treści:  

 

§1  

Przedmiot umowy 

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

i konserwacji samochodów służbowych (zwanych zamiennie „pojazdami”) będących  

w posiadaniu Zamawiającego, zwanych dalej usługami serwisowymi, zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawierający wykaz samochodów objętych przedmiotem 

umowy stanowi Załącznik nr 1 do umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie usług 

określonych w ust. 1 ust. 2 oraz zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy  

z najwyższą starannością i wiedzą techniczną.  

4. Zamawiający przewiduje prawo opcji. Przedmiot zamówienia określa zakres podstawowy oraz 

zakres opcjonalny związany z zakupem dodatkowej usługi serwisowej napraw i konserwacji 

pojazdów, której wykorzystanie zależne jest od możliwości finansowych Zamawiającego.  

5. Prawem opcji jest możliwość zamówienia w ramach niniejszej umowy zwiększonego zakresu 

usługi określonej w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do umowy niż wskazane  

w kolumnie „Zakres usługi (zamówienie podstawowe)”. Ilość dodatkowych usług w ramach 

prawa opcji została określona w formularzu oferty w kolumnie „Zakres usługi (opcja)”. 

6. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy, 

tj. do dnia 30.04.2021 r. 

7. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem 

opcji najpóźniej do 28.02.2021 r. 

8. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać  

w ramach realizacji niniejszej Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego  

z prawa opcji w całości lub w części, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego 

tytułu.  
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9. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały czas trwania umowy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność 

prolongatę ubezpieczenia. W przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o której mowa w 

zdaniu poprzedzającym, lub w przypadku nieodnowienia polisy, Zamawiający może odstąpić 

od umowy.  

10. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej jest rozszerzone o zakres odpowiedzialności o 

szkody powstałe w mieniu powierzonym, które stanowiło przedmiot naprawy lub innych usług 

o podobnym charakterze, wymienionych w § 1 umowy, wykonywanych przez Wykonawcę.  

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkodę powstałą na skutek 

nieprawidłowego wykonania umowy, a w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie 

przekazanych pojazdów powstałe od przyjęcia do naprawy aż do ich odbioru przez 

Zamawiającego. 

12. Zamawiający dopuszcza zmianę ilości (+/-2 pojazdy) przełożenia kół lub wymiany kół 

wskazaną w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy w 

przypadku zbycia lub zakupu nowego pojazdu służbowego. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji (na własny koszt) zdemontowanych części  

i materiałów eksploatacyjnych, których nie odbierze po wykonaniu naprawy Zamawiający.  

14. W sytuacji unieruchomienia pojazdu Wykonawca zobowiązany jest odebrać unieruchomiony 

pojazd ze wskazanego miejsca na terenie Olsztyna, najpóźniej następnego dnia roboczego od 

zgłoszenia. Koszt transportu Wykonawca wykaże w kalkulacji naprawy zgodnie z formularzem 

oferty stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

 

§ 2  

Termin wykonania 

Umowę zawiera się na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2021 r. lub do wyczerpania 

środków finansowych przewidzianych na realizację umowy, o których mowa w § 4 ust. 1, jeżeli 

nastąpi to przed dniem 30.04.2021 r. 

 

§ 3  

Realizacja umowy 

1. Usługi serwisowe, o których mowa w § 1 ust. 2, wykonywane będą w stacji obsługi pojazdów 

zwanej dalej SOP, ul…………………………………………………………………………………… 

2. Termin podstawienia samochodu do SOP zostanie uzgodniony między Stronami elektronicznie 

na adres ……………….…………….……. lub telefoniczne pod nr tel. ………………………… 

przez przedstawicieli Stron wskazanych w ust. 18. 

3. Usługi serwisowe będą zgłaszane przez Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do 

piątku. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przyjąć samochód do SOP nie później niż w terminie 2 dni 

roboczych, licząc od dnia przesłania drogą mailową scanu „Protokół przyjęcia - odbioru 

pojazdu” stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pierwszeństwo wykonania usług dla Zamawiającego.  

6. Po przyjęciu pojazdu do naprawy Wykonawca określi w „Protokole naprawy” stanowiącym 

załącznik nr 4 do umowy:  

1) termin usprawnienia pojazdu – maksymalnie do 5 dni roboczych od dnia akceptacji 

kosztów naprawy lub serwisu, z zastrzeżeniem ust. 10. 

2) szacunkowy koszt naprawy jako bezpłatna forma przewidywanych kosztów usługi na 

podstawie stanu pojazdu dającego się ustalić w czasie czynności przyjęcia z określeniem 

kosztów robocizny i części według cenników obowiązujących w momencie szacowania.  

 



 

7. Przystąpienie do naprawy musi być poprzedzone:  

1) przesłaniem przez Wykonawcę Zamawiającemu protokołu naprawy.  

2) uzyskaniem akceptacji kosztów naprawy przez osoby wskazane w ust. 18. 

8. W przypadku gdy stwierdzone zostaną usterki, które nie były zlecone do naprawy a mają wpływ 

na bezpieczeństwo pojazdu, Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o konieczności usunięcia 

takich usterek.  

9. Jeżeli podczas wykonywania usługi ujawni się konieczność wykonania dodatkowych czynności 

naprawczych Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego. W takim przypadku wykonanie 

czynności dodatkowych nastąpi dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiającego rozszerzenia 

zakresu naprawy. 

10. Usługi serwisowe, polegające na: 

1) wykonywaniu diagnostyki związanej z przygotowaniem pojazdu do przeglądu technicznego, 

2) wykonaniu przeglądów związanych ze standardową eksploatacją samochodów, 

3) przeglądy serwisowe 

4) serwis opon (sprzedaż, wulkanizacja/naprawa, wyważenie, przełożenie opon) 

5) serwis klimatyzacji 

zostaną wykonane w czasie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy, licząc od dnia akceptacji 

kosztów serwisu. 

11. Usługi serwisowe, polegające na: 

1) wykonaniu napraw powstałych w wyniku awarii, 

2) wykonywanie innych czynności serwisowych oraz napraw samochodów, niezbędnych do 

zapewnienia prawidłowej eksploatacji i właściwego stanu technicznego samochodów, 

zleconych przez Zamawiającego  

zostaną wykonane w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, licząc od dnia akceptacji 

kosztów naprawy. 

W przypadku, gdy wystąpi problem z dostępnością części zamiennych niezbędnych do 

wykonania usługi serwisowej, Zamawiający może wyrazić zgodę na przedłużenie terminów 

wykonania usługi, o którym mowa w ust. 10 i 11.  

12. Przed wykonaniem naprawy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym zakres wraz z kosztorysem, 

a po ich akceptacji przez Zamawiającego przystąpi do naprawy. Przedstawiony kosztorys 

będzie obejmował koszt materiałów i robocizny. 

13. O wykonaniu usługi serwisowej Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na 

nr telefonu lub e-mail wskazane w ust. 18. 

14. W przypadku wykonywania usługi innej niż wyspecyfikowana w ofercie stanowiącej załącznik 

nr 3 do umowy, Wykonawca przedstawi kosztorys wykonanej usługi obejmujący ilość 

roboczogodzin poświęconych na jej wykonanie oraz wartość wykorzystanych części.  

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do każdorazowego weryfikowania czasochłonności 

wykonania usługi.  

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo każdorazowego decydowania o konieczności wykonania 

danej usługi/naprawy. 

17. Strony wyznaczają do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy następujące osoby: 

1) do zgłaszania usług ze strony Zamawiającego: p. ………..……... tel. ……………….…….., 

e-mail: tel.…………………………… lub podczas nieobecności inna osoba wyznaczona 

przez Zamawiającego, 

2) do kontaktu i nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy: 

…………………...... tel.………………..…, e-mail: …………………….. lub podczas 

nieobecności inna osoba wyznaczona przez Wykonawcę. 

18. Zmiana osób do kontaktu, o których mowa w ust. 18 będzie odbywać się pisemnie lub pocztą 

elektroniczną i nie wymaga aneksu do umowy. 

19. W razie wątpliwości poczytuje się, że wszelka korespondencja została doręczona Wykonawcy 

skutecznie w dniu jej wysłania przez Zamawiającego pocztą elektroniczną, jeżeli zostały one 



 

przesłane przez Zamawiającego na dane teleadresowe wskazane w ust. 18. 

 

§ 4 

 Wartość umowy  

1. Całkowita wartość umowy wraz z opcją nie może przekroczyć kwoty: brutto …………… zł 

(słownie: ……………. 00/100,) w tym stawka VAT ……… zgodnie z formularzem oferty 

stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, w tym: 

1) wartość podstawa brutto – …………….. zł (słownie: ………….),  

2) wartość opcja brutto – …………. zł (słownie: ……………………). 

2. Cena jednostkowa za roboczogodzinę (1 rbh) uwzględnia wszelkie koszty wykonania usługi 

serwisowej (w tym koszty pracy, ubezpieczenia, zużycia narzędzi, narzuty, podatki, itp.) jakie 

ponosi Zamawiający i wynosi …………… zł brutto. 

3. Cena jednostkowa za roboczogodzinę (1 rbh) uwzględnia wszelkie koszty wykonania usługi 

naprawy i konserwacji (w tym koszty pracy, ubezpieczenia, zużycia narzędzi, narzuty, 

podatki, itp.) jakie ponosi Zamawiający i wynosi …………… zł brutto. 

4. Cena jednostkowa za 

1) wymianę kompletu kół (samochód osobowy) wynosi ……………. zł brutto,  

2) przełożenie komplet kół (samochód osobowy) wynosi ………….. zł brutto (samochód 

osobowych), 

3) przełożenie komplet kół (samochód ciężarowy) wynosi ………….. zł brutto  

5. Cenę 1 km transportu unieruchomionego pojazdu …….... zł brutto (samochód osobowy), 

transportu unieruchomionego pojazdu …….... zł brutto (samochód ciężarowy). 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku napraw, będzie stanowiło: 

1) (stawka roboczogodziny x ilość roboczogodzin) + stawka VAT  

2) (wartości części zamiennych i/lub materiałów eksploatacyjnych) + stawka VAT 

z zastrzeżeniem ust. 4. 

7. W przypadku płatności za wymianę lub przełożenie kół wynagrodzenie Wykonawcy będzie 

stawiło iloczyn pojazdów i stawki jednostkowej określonej w ust. 3. 

8. Ceny jednostkowe przedstawione w ofercie cenowej nie ulegną zmianie w trakcie realizacji 

Umowy. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy przedstawienia cenników 

(katalogów cen) części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.  

10. Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania żądania przekaże 

Zamawiającemu wskazany cennik w formie (poczta, faks, e-mail) zgodnej z wnioskiem 

Zamawiającego. 

11. Niewykorzystanie przez Zamawiającego wartości wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 1, 

nie może stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.  

 

§ 5  

Płatność 

1. Wykonawca wystawi fakturę niezwłocznie każdorazowo po wykonanej usłudze. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonane usługi i wykorzystane części 

zamienne i materiały eksploatacyjne, wyszczególnione na fakturze. 

3. Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę bezwzględnie musi zawierać: 

1) datę i miejsce wykonania naprawy 

2) numer rejestracyjny pojazdu 

3) ilość roboczogodzin potrzebnych do usunięcia usterek/wykonania przeglądu/ naprawy 

4) koszt części zamiennych 

5) ilość roboczogodzin 

6) cenę jednostkową roboczogodziny 

4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od daty 



 

wpływu prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.  

5. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatność za faktury na konto Wykonawcy 

wskazane w Wykazie podatników VAT tzw. „biała lista”. 

6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego 

w wykazie podatników VAT, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający uprawniony będzie do 

dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT,  

a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do 

czasu wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego 

w wykazie podatników VAT. 

7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do przesyłania faktur drogą elektroniczną na adres:  

e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl lub poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF). 

8. Za dzień zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 6  

Gwarancja i reklamacje 

1. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) stosowania przy przeglądach i naprawach, fabrycznie nowych części zamiennych  

i materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta pojazdu; 

2) wykonywania usług serwisowych zgodnie z ofertą cenową będącego integralną częścią 

umowy; 

3) należytego zabezpieczenia samochodów od momentu podstawienia samochodu do SOP 

do momentu jego odebrania przez przedstawiciela Zamawiającego; 

4) pokrycia wyrządzonych szkód w przekazanym pojeździe lub jego kradzieży od momentu 

przekazania samochodu do SOP do momentu jego odebrania przez przedstawiciela 

Zamawiającego; 

5) wykonywania usług serwisowych, w tym napraw innych niż wskazane w zapytaniu 

ofertowym wg ceny jednostkowej za 1 rbh wskazaną w formularzu oferty stanowiącym 

załącznik nr 2 do umowy oraz przedstawienia kosztorysu. 

2. Zakres usług serwisowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 5) wchodzi w zakres przedmiotowej 

umowy. 

3. W przypadku nienależytego wykonania usługi serwisowej, o której mowa w § 1 Umowy, 

Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę, który po uznaniu reklamacji zobowiązuje się do 

ponownego dokonania tej usługi serwisowej na własny koszt w terminie określonym przez 

Zamawiającego.  

4. Zgłoszenie nienależytego wykonania usługi serwisowej może być dokonane w momencie 

odbioru pojazdu z SOP lub niezwłocznie po wykryciu przez Zamawiającego nienależytego 

wykonania usługi serwisowej.  

5. W przypadku nieuznania przez Wykonawcę reklamacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

wystąpienia o uzyskanie opinii niezależnego eksperta, a w przypadku uzyskania opinii 

niekorzystnej dla Wykonawcy, do obciążenia Wykonawcy kosztami tej ekspertyzy oraz żądania 

ponownego wykonania usługi serwisowej, która stanowiła podstawę do ubiegania się  

o uzyskanie powyższej opinii.  

6. Wykonawca oświadcza, że wszystkie części zamienne i materiały eksploatacyjne stosowane 

przy wykonywaniu usług serwisowych, o których mowa w § 1 Umowy będą wolne od wad 

technicznych i prawnych.  

7. W przypadku wystąpienia wad technicznych i prawnych części zamiennych i materiałów 

eksploatacyjnych Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy oraz żądania 

naprawienia wynikłej stąd szkody.  

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

części wolne od wad w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia powiadomienia Wykonawcy 

drogą telefoniczną lub mailową o zaistniałej sytuacji.  
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9. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na usługę objętą niniejszą umową na okres  

6 miesięcy licząc od dnia jej wykonania, a na zastosowane części zamienne i materiały 

eksploatacyjne zgodnie z gwarancją przewidzianą przez ich producenta. Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oryginałów kart gwarancyjnych części 

zamiennych wraz z fakturą za wykonaną usługę.  

10. Bieg terminu gwarancji na wykonaną usługę rozpoczyna się od dnia odbioru pojazdu przez 

Zamawiającego na podstawie „Protokołu przyjęcia-odbioru pojazdu” stanowiącego załącznik  

nr 2 do umowy.  

 

§ 7 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy Wykonawca 

realizuje usługi w sposób niezgodny z niniejszą umową, w przypadku: 

1) gdy Wykonawca 3-krotnie naruszy postanowienia zawartej umowy w zakresie braku 

stosowania fabrycznie nowych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych 

zalecanych przez producenta pojazdu; 

2) 3-krotnego nieterminowego wykonywania usług serwisowych; 

3) braku ciągłości ubezpieczenia, o którym mowa w § 1 ust. 9 i 10,  

4) gdy, Wykonawca z własnej winy nie rozpoczął naprawy przez okres ponad 14 dni. 

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego odbędzie się w przypadkach, o których mowa w 

ust. 1 pkt. 4 i po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania Umowy. 

3. Wypowiedzenie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

powinno zawierać uzasadnienie.  

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 2-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia.  

 

§ 8  

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 15% wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 1 – jako całkowita wartość umowy z opcją (wartość brutto), 

2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 5% wartości 

naprawy, liczone za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 30% wynagrodzenia 

umownego brutto określonej w § 4 ust. 1 – jako całkowita wartość umowy z opcją (wartość 

brutto), 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  

w wysokości 5% wartości naprawy za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad, jednak łącznie nie więcej niż 30% wynagrodzenia umownego brutto 

określonej w § 4 ust. 1– jako całkowita wartość umowy z opcją (wartość brutto), 

4)  

5) za zwłokę w odebraniu unieruchomionego pojazdu, o którym mowa w § 1 ust. 14  

w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

6) w przypadku braku posiadania aktualnego w trakcie trwania umowy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w § 1 ust. 9 i 10 w wysokości 1000 zł, za każdy 

stwierdzony przypadek. 

2. Bez względu na zastosowanie kar umowy określonych w § 8 ust. 1 w przypadku niewykonania 

przez Wykonawcę usługi serwisowej w terminie wskazanym w § 3 ust. 10 i ust. 11, 

Zamawiający może zlecić naprawę innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 



 

 

 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej, bezpośrednio przy zapłacie 

faktury dotyczącej realizacji przedmiotu umowy. 

5. Niezależnie od roszczeń, o których mowa w ust. 1, Strony mogą dochodzić od Wykonawcy 

naprawienia szkody, tj. dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną na 

zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

6. Strony zgodnie postanawiają, że naliczanie i dochodzenie kar umownych dopuszczalne jest 

także po odstąpieniu od umowy bądź jej rozwiązaniu.  

 

§ 9  

Zmiany umowy 

1. Strony dopuszczają dokonanie zmian Umowy w przypadku:  

1) zmiany adresu stacji obsługi pojazdów, w którym wykonywane są usługi serwisowe, pod 

warunkiem, że będzie znajdowała się ona w odległości nie dalszej niż 10 km. od siedziby 

zamawiającego. Warunkiem dokonania zmiany jest wyposażenie nowej stacji obsługi 

pojazdów w nie gorszy potencjał techniczny jak istniejący w dotychczasowej stacji,  

2) zwiększenia ilość samochodów służbowych przeznaczonych do serwisowania lub naprawy  

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

§ 10  

Postanowienia ogólne 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilnego. 

2. Wszelkie spory związane z niniejszą umową będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Formularz oferty 

Załącznik nr 3 – Protokół przyjęcia - odbioru pojazdu 

Załącznik nr 4 – Protokół naprawy 

 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

 



 

Załącznik nr 3 do umowy 

 

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA - ODBIORU POJAZDU 

na podstawie umowy nr ..........................… z dnia …............................r. 

 

Data………………………………………….. Godzina…………………………………………….. 

 

Wykonawca:      Zamawiający: 

       

Dane pojazdu 

Marka, typ pojazdu: ………………………………… Model …………………………………  

Numer rejestracyjny ………………………………  

Stan licznika ………………………… km  

Z samochodem przekazano dowód rejestracyjny: TAK NIE* 

Informacje dodatkowe niezwiązane z tematem naprawy (np. inne uszkodzenia)  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Powód przekazania pojazdu/zakres zleconych prac 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………      ……………………………… 
przedstawiciel Wykonawcy       przedstawiciel Zamawiającego 

 

ODBIÓR POJAZDU  

 

 

Data………………………………………….. Godzina……………………………………….. 

 

UWAGI 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………      ……………………………… 
przedstawiciel Wykonawcy       przedstawiciel Zamawiającego 

 

 

 

 
(Pieczątka Wykonawcy)     

tel. kontaktowy: ………………………………   

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  

w Olsztynie 

ul. Szarych Szeregów 7, 

10-072 Olsztyn 

NIP: 739-020-71-54 

tel. kontaktowy: ………………………… 



 

 

Załącznik nr 4 do umowy 

 

PROTOKÓŁ NAPRAWY 

na podstawie umowy nr ..........................… z dnia …............................r. 

 

Załącznik do protokołu przyjęcia pojazdu do naprawy nr ……… z dnia ……..…… 

 

 

Data………………………………………….. Godzina…………………………………………….. 

 

Wykonawca       Zamawiający 

     

1. Marka, typ pojazdu: ………………………………….......................……………………………  

2. Numer rejestracyjny pojazdu: …..……………………………………...………………………. 

3. Wykonanie naprawy obejmuje /ilość roboczogodzin, niezbędne części zamienne i ich cena/: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

4. Przewidywany termin usprawnienia pojazdu: ……………….…………………………………  

 

…………….…………………………… 
data, imię i nazwisko Wykonawcy określającego zakres naprawy 

 

 

5. Uwagi: ……………………………………………………………………………………………. 

6. Akceptacja: ………………………………………………………………………………………. 

 

 

…………………………………… 

data, imię i nazwisko przedstawiciela Zamawiającego 

 

 

 

 

 
(Pieczątka Wykonawcy)     

tel. kontaktowy: ………………………………   

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  

w Olsztynie 

ul. Szarych Szeregów 7, 

10-072 Olsztyn 

NIP: 739-020-71-54 

tel. kontaktowy: ………………………… 


