UMOWA NR ……………………

Niniejsza Umowa została zawarta w dniu ……………………...... w Zawierciu pomiędzy:
Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad
w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa:
1. Sebastian Pionka – Kierownik Rejonu
2. Paweł Zając – Zastępca Kierownika Rejonu
z Oddziału GDDKiA w Katowicach Rejon w Zawierciu z siedzibą przy ul. Towarowej 24,
42-400 Zawiercie;
REGON: 017511575-00050, NIP: 954-24-02-923
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
z siedzibą przy ……………………………………………………………………………………………………………………….
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:
NIP: ……………………………………………

REGON: ………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”
łącznie w dalszej części umowy zwanymi „Stronami”.
Umowa została zawarta zgodnie z Zarządzeniem nr 49 Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z dnia 18.10.2013 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych
wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
Do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8.
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do „Wykonania napraw,
przeglądów serwisowych i remontów drobnego sprzętu (kosiarek, kos
spalinowych, pilarek spalinowych, zagęszczarek, agregatów prądotwórczych,
itd.) będącego w użytkowaniu Obwodów Drogowych w Szczekocinach
i Wojkowicach Kościelnych oraz dostaw materiałów eksploatacyjnych do tego
sprzętu” dalej zwanych „Przedmiotem umowy”.
2. Zakres i sposób Wykonania Przedmiotu umowy określa niniejsza umowa oraz
następujące dokumenty:
a) Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych.
b) Wykaz sprzętu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
c) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie ze sztuką
i wiedzą techniczną oraz z należytą starannością.
4.

Wykonawca oświadcza i zapewnia, że dysponuje personelem posiadającym
odpowiednie kwalifikacje do wykonania usług objętych Przedmiotem Umowy oraz
zapleczem technicznym umożliwiającym wykonanie Umowy zgodnie z jej przedmiotem
i treścią.

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy realizowany będzie w zakładzie napraw
mieszczącym się w odległości nie większej niż 40 km od siedziby Zamawiającego Rejonu Zawiercie z siedzibą przy ul. Towarowej 24, 42-400 Zawiercie.
§2
1. Umowa zawarta zostaje na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, z tym
zastrzeżeniem, że wyczerpanie kwoty wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1
powoduje rozwiązanie umowy z dniem zapłaty ostatniej faktury.
2. Naprawy awaryjne, przeglądy serwisowe i remonty drobnego sprzętu będą
wykonywane, według potrzeb Zamawiającego, w zakresie każdorazowo uzgadnianym
z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego dostarczającym sprzęt, z
zastrzeżeniem ust. 3- 4.
3. Odbiór sprzętu przez osoby upoważnione przez Wykonawcę zostanie potwierdzone w
dokumencie „Zlecenie usługi”, który zostanie wydany Zamawiającemu. W w/w
dokumencie strony określą zakres i termin wykonania naprawy sprzętu oraz
przewidywany koszt przedmiotowej usługi.
4. Każdorazowo zakres i koszt naprawy, przeglądu serwisowego lub remontu powinien
być uzgadniany z przedstawicielem Zamawiającego. Dopuszcza się także wymianę
korespondencji faksem lub pocztą elektroniczną.
5. Ze strony Zamawiającego wyznaczonym do kontaktów w sprawie realizacji Przedmiotu
zamówienia jest odpowiednio:
1) z Rejonu w Zawierciu
………………………………
e-mail: ……………………………
2) z Obwodu Drogowego w Szczekocinach
Pan …………………..
e-mail: …………………………………
3) z Obwodu Drogowego W Wojkowicach Kościelnych
Pan ……………………
e-mail: ………………………………………
6. Ze strony Wykonawcy wyznaczonym do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej
umowy jest:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) określenia w „Zleceniu usługi”, zgodnie z § 2 ust. 3, przed rozpoczęciem naprawy,
przeglądu serwisowego lub remontu przewidywanego kosztu obejmującego usługę
oraz ceny części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych ze wskazaniem
oznaczeń poszczególnych części,
b) stosowania przy naprawach oraz remontach części zamiennych i materiałów
eksploatacyjnych spełniających odpowiednie normy techniczne, które posiadają
wymagane prawem polskim i europejskim świadectwa jakości, atesty, certyfikaty,
w tym bezpieczeństwa,
c) w przypadku, gdy w ocenie Zamawiającego cena użytych do naprawy części
zamiennych lub materiałów eksploatacyjnych wskazana w „Zleceniu usługi”,
o której mowa w lit. a) będzie wyższa od średnich cen takich samych części w
innych warsztatach naprawczych lub punktach sprzedaży części na terenie

województwa śląskiego, Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania ceny części
zamiennych do średnich cen rynkowych,
d) wystawiania faktur VAT obejmujących: ilość roboczogodzin, wszystkie
wykonywane czynności usług oraz użyte części i materiały eksploatacyjne do
dokonania
remontu,
naprawy
lub
przeglądu
oraz
ilości
materiałów
eksploatacyjnych,
e) informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących
wpłynąć na jakość lub termin wykonania Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek
innych, mających istotne znaczenie dla realizacji Przedmiotu Umowy.
2. W przypadku nienależytego wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
Zamawiający
powiadomi
Wykonawcę
o
stwierdzonych
nieprawidłowościach
w wykonaniu Przedmiotu umowy, a Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt
usunąć wszystkie wskazane nieprawidłowości, w terminie i w sposób określony przez
Zamawiającego. Z tytułu wykonania przedmiotowych usług, Wykonawcy nie
przysługuje odrębne wynagrodzenie.
3. Wykonawca oświadcza, że wszystkie materiały eksploatacyjne oraz części zamienne
stosowane przy naprawach są wolne od wad prawnych. Ponadto Wykonawca
oświadcza, iż w każdym czasie na żądanie Zamawiającego udostępni mu do wglądu
aktualnie obowiązujący cennik usług, części, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych
i innych niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy.
4. W przypadku wystąpienia wad prawnych materiałów eksploatacyjnych lub części
zamiennych, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy naprawienia
wyrządzonej na skutek tego szkody.
5. Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji na wykonane usługi, a na zastosowane
części zamienne i materiały eksploatacyjne - zgodnie z gwarancją przewidzianą przez
ich producenta.
6. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia pisemnego potwierdzenia odbioru
sprzętu przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
7. W razie użycia przez Wykonawcę części wadliwej, Wykonawca dokona na swój koszt
wymiany tych części na wolne od wad, w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia go o tym fakcie przez Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, w terminie o którym mowa w zdaniu pierwszym, to
Zamawiający może zlecić ich usunięcie, osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. W ramach udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązuje się
przystąpić do wykonania innych stanowiących Przedmiot umowy czynności
wykonanych przez Wykonawcę w sposób wadliwy w terminie 3 dni roboczych od dnia
zgłoszenia wadliwego ich wykonania przez Zamawiającego i usunięcia zgłoszonych
wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 3 dni robocze.
9. Strony zgodnie oświadczają, iż niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny
w rozumieniu art. 577 § 1 k.c.
10. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji także po
upływie okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 5, jeżeli zgłosi wadę Wykonawcy
przed jego upływem.
11. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancyjnym obciążają Wykonawcę.
12. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują wobec
Wykonawcy uprawnienia z tytułu rękojmi w terminach zgodnych z ust. 5 i 6.

13. Wykonawca odpowiada za należyte zabezpieczenie sprzętów przekazanych do
naprawy przez Zamawiającego oraz za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone
Zamawiającemu
z
tytułu
niewykonania
lub
nienależytego
wykonania
w/w obowiązków.
§4
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie do 5 dni
roboczych od dnia przekazania sprzętu lub zlecenia dostawy materiałów
eksploatacyjnych przez Zamawiającego. Czas naprawy może ulec wydłużeniu ze
względu na uzgodnienia stron, o których mowa w § 2 ust. 3 umowy.
2. W przypadku niewykonania naprawy w terminie określonym w ust. 1, z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy (np. brak części na rynku, itp.) Wykonawca winien
powiadomić,
faksem
lub
drogą
mailową,
Zamawiającego
o
zaistniałych
okolicznościach, przedstawiając jednocześnie w załączeniu dokument potwierdzający,
że Wykonawca dokonał zamówienia potrzebnych części zamiennych czy materiałów
eksploatacyjnych i nie ma możliwości wykonania naprawy z przyczyn od niego
niezależnych.
§5
1. Maksymalna wartość zobowiązania wynosi: 100% kwoty brutto podanej w ust. 2, co
stanowi
…………………………………
brutto
(słownie:
……………………………………………………………….. złotych)
2. Szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie Usługi na dzień podpisania Umowy zgodnie
z Formularzem ofertowym Wykonawcy wynosi brutto: ……………………… zł (słownie:
……………………………………………..złotych), co stanowi netto: ………………………..zł, podatek
VAT (23 %) w wysokości ………………………….. zł, przy czym:

Lp

Przedmiot zamówienia

1.

Przegląd serwisowy sprzętu

2.

Naprawa sprzętu

3.

4.
5.
6.

Olej do silników dwusuwowych (do pilarek
spalinowych, łańcuchowych i tarczowych, silników
kos spalinowych) 1:50 1 litr
Olej przeznaczony do smarowania układu tnącego
(łańcucha i prowadnic pił mechanicznych
prowadnicy łańcucha) 1 litr
Smar do smarowania przekładni nożyc do
żywopłotu
(tubka poj. 80 g)
Smar do smarowania przekładni kos spalinowych
i podkrzesywarek
(tubka poj. 80 g)

jednostka

sztuka
r-b
litr

litr
sztuka
sztuka

7.

Filtr powietrza do FS 350, 400, 410, 450, 500

sztuka

8.

Filtr paliwa do FS 350, 400, 410, 450, 500

sztuka

9.

Świece do FS 350, 400, 410, 450, 500

sztuka

10.
11.
12.

Głowica kompletna do FS 350, 400, 410, 450,
500
Koszyk do nawijania żyłki wraz ze sprężyną do FS
350, 400, 410, 450, 500
Pilniki do łańcucha piły i podkrzesywarek MS 181,
231, 260, HT 131

sztuka
sztuka
sztuka

Cena
jednostkowa
netto

13.

Łańcuch piły MS 260

sztuka

14.

Łańcuch piły MS 181, 231

sztuka

15.

Łańcuch podkrzesywarki HT 131

sztuka

16.

Prowadnice do piły MS 181, 231, 260

sztuka

17.

Noże tnące do kos (trójząb)

sztuka

18.

Filtr powietrza do dmuchawy do liści STIHL SH56

sztuka

19.

Filtr paliwa do dmuchawy do liści STIHL SH56

sztuka

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Świeca BPMR7A do kosiarki, piły i kosy

sztuka

Świeca B2-LM do kosiarki i piły

sztuka

Świeca WSR6F do silników spalinowych
Kask ochronny dla pilarzy, wyposażony
nauszniki i osłonę chroniącą twarz i oczy

sztuka
w

Szelki do kos będących przedmiotem zamówienia
i wskazanych w wykazie sprzętu
Żyłka tnąca śr. 3,0 mm kwadratowa dł. 280,0 mb
szpulka (żółta)
Żyłka tnąca śr. 2,7 mm kwadratowa dł. 358,0 mb
szpulka (czerwona)

sztuka
sztuka
sztuka
sztuka

3. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 2, są stałe i nie podlegają zmianom przez
cały okres obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 8.
4. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w oparciu o iloczyn cen
jednostkowych określonych odpowiednio w ust. 2 lub ust. 5 i ilości faktycznie
wykonanych usług z zastrzeżeniem ust.1 .
5.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją Usługi objętej niniejszą Umową, w tym koszt części zamiennych,
materiałów eksploatacyjnych do wykonania Przedmiotu umowy. Cena części
zamiennych i materiałów eksploatacyjnych nie wymienionych w ust.2 niezbędnych do
wykonania Przedmiotu umowy będzie zgodna z cennikami ogólnie obowiązującymi u
Wykonawcy na dzień wykonania usługi z zastrzeżeniem ust. 1.

6. Zapłata nastąpi po wykonaniu i potwierdzeniu wykonanej usługi przez Strony na
dokumencie „zlecenie usługi”, który stanowić będzie podstawę wystawienia faktury
VAT.
7. Za wykonanie Usług i zrealizowanie dostaw wymienionych w § 1 Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie wyliczone w oparciu o faktycznie wykonane usługi oraz ceny
jednostkowe podane w ust. 2 oraz w oparciu o użyte części zamienne i materiały
eksploatacyjne niezbędne do dokonania danej naprawy, przeglądu serwisowego lub
remontu sprzętu Zamawiającego.
8. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą stawki podatku VAT, do cen
jednostkowych netto wskazanych w ust.2 doliczony zostanie podatek VAT zgodnie
z obowiązującą stawką tego podatku. Zmiana cen jednostkowych brutto w związku
ze zmianą stawki podatku VAT nie wymaga aneksu do umowy.
9. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionych i zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur VAT w formie przelewu
na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ………………………………………………………………………..
Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie pisemne potwierdzenie odbioru sprzętu,
przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

10. Za dzień zapłaty
Zamawiającego.

przyjmuje

się

datę

obciążenia

rachunku

bankowego

11. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania i dostarczania faktur VAT za wykonanie
Przedmiotu umowy na adres Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Katowicach: Rejon w Zawierciu ul. Towarowa 24; 42-400 Zawiercie
12. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§6
Rozwiązanie umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy, za czternastodniowym
okresem wypowiedzenia, w przypadku gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług stanowiących Przedmiot umowy
pomimo pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności ich realizacji,
b) Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, realizację
Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
c) Wykonawca realizuje usługi stanowiące Przedmiot umowy w sposób niezgodny
z postanowieniami umowy,
d) Wykonawca powierzy, bez zgody Zamawiającego, Podwykonawcom część
Przedmiotu umowy nie wskazaną w § 7,
e) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku
Wykonawcy lub jego znacznej części.
2. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§7
Podwykonawcy
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Wykonawca może zlecić wykonanie części zakresu Przedmiotu umowy
Podwykonawcom jeśli określił to w złożonej ofercie. Zakres Przedmiotu umowy
wykonany przy udziale Podwykonawców wynikać musi z treści Formularza
ofertowego Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji prac realizowanych przez
Podwykonawców.
W przypadku powierzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu
Umowy, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do terminowego
regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców, w związku z realizacją
Umowy.
Nieterminowe
regulowanie
wymagalnych
zobowiązań
wobec
Podwykonawców stanowi nienależyte wykonanie Umowy w rozumieniu § 6 ust.1 pkt
c) oraz § 9 ust.1 pkt f).
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców, jak za własne
działania i zaniechania.
Powierzenie Podwykonawcy zakresu prac innego niż wskazany w ust. 1 musi być
uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i uprzednio zaakceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiającego. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do Umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu umowy wynikająca z braku
Podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od
Wykonawcy.
§8
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów
ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji

2.

3.

Przedmiotu umowy na kwotę nie mniejszą niż pięciokrotność wynagrodzenia
brutto za wykonanie Przedmiotu umowy, określonego w § 5 ust.1.
Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a
powstałe w związku z realizowanymi Dostawami.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia umowy lub polisy ubezpieczenia, w
zakresie,
o którym
mowa
w ust. 1
oraz
dowodu
opłacenia
składki
ubezpieczeniowej w terminie do 5 dni od dnia podpisania Umowy.
W przypadku, gdy umowy lub polisy ubezpieczenia, o których mowa wyżej będą
zawarte na okres krótszy niż okres realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowiązuje się każdorazowo w terminie do 7 dni przed upływem ich ważności,
dostarczyć Zamawiającemu odnowioną polisę/umowę ubezpieczenia na pozostały
okres obowiązywania Umowy oraz dowód opłacenia składki.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody poniesione przez
Zamawiającego z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy
przez Wykonawcę, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
będzie następstwem siły wyższej.
§9
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
a) opóźnienia w rozpoczęciu lub wykonaniu Przedmiotu Umowy – w wysokości 50,00
zł, za każdy dzień opóźnienia,
b) opóźnienia w usunięciu nieprawidłowości, o których mowa w § 3 ust. 2,
w wysokości 50,00 zł, za każdy dzień opóźnienia, licząc od wyznaczonego przez
Zamawiającego terminu na ich usunięcie,
c) opóźnienia w dokonaniu wymiany wadliwych części lub usunięciu zgłoszonych
wad, o których mowa w § 3 ust. 7 i 8 - w wysokości 50,00 zł za każdy dzień
opóźnienia,
d) realizacji usług objętych Przedmiotem Umowy przez podmiot inny niż Wykonawca
lub podwykonawca o którym mowa w § 7- w wysokości 500,00 PLN, za każdy taki
przypadek.
e) rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 6 ust.1
w wysokości 1 000,00 zł.
f) naruszenie przez Wykonawcę innych obowiązków określonych w niniejszej Umowie
w przypadkach inne niż wskazane w pkt a – e w wysokości 150,00 zł za
każdorazowe naruszenie warunków Umowy.
2. Zamawiający może odliczyć kwotę kary umownej od każdej płatności należnej lub jaka
będzie się należeć Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez
Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy
z obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków
i zobowiązań wynikających z Umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wartość kar umownych na zasadach ogólnych.
4. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie przekroczy 30%
łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust. 2 Umowy.
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30
dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.

§ 10
Zmiany postanowień umowy
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Poza przypadkami
określonymi w Umowie, zmiany będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:
a) zaistnienia po zawarciu Umowy przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby
niniejszego warunku rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej
Strony więzi prawnej, o charakterze niezależnym od stron, którego Strony nie
mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej
staranności, za siłę wyższą warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w
szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne:
b) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
c) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie,
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisów przez Strony.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w drodze aneksu pod
rygorem nieważności, poza przypadkami wyraźnie w niej wskazanymi oraz z
zastrzeżeniem, że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie
numerów telefonów/faksów, numeru rachunku bankowego i adresów wskazanych w
niniejszej Umowie, zawiadamiając o tym pisemnie druga Stronę niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie 3 dni od chwili dokonania zmiany.
§ 11
Cesja
Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy bez zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowania
przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Katowicach.
3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których
1 egzemplarz otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca.

Załączniki:
1. Wykaz sprzętu.
2. Formularz ofertowy.

PODPISY I PIECZĘCIE
ZAMAWIAJĄCY:

1.

.................................
(data i podpis)

WYKONAWCA:

1.

.............................................
(data i podpis)

2.

.................................
(data i podpis)

2. ………………………………………………….
(data i podpis)

