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Załącznik nr 12 do SIWZ 

 

UMOWA NR DZP1/zp/___/201 

 

 

z dnia ___________ r. zawarta w Ostródzie pomiędzy: 

 

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Spółka z o.o. z siedzibą w Rudnie, 14-

100 Ostróda, Rudno 17, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 

0000311869, któremu nadano numer identyfikacji podatkowej NIP 7412074997 REGON 280320880, 

reprezentowaną przez:  

Pana Leszka Rochowicza- Prezesa Zarządu, uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji  

 

zwanym „Zamawiającym" ,  

 

a  

[dane Wykonawcy] 
 

zwanym „Wykonawcą", 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego(znak postępowania: 

DZP1/zp/__/201_), zorganizowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.)została zawarta umowa następującej treści: 

 

Przedmiot umowy  

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest systematyczne świadczenie usługi przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego serwisowania i naprawy pojazdów pozostających w dyspozycji Zamawiającego, 

opisanych szczegółowo w treści Załącznika nr 1 do umowy (dalej: Pojazdy) w zakresie: 

1) przeglądy techniczne pojazdów wynikające z ilości przejechanych km lub czasu eksploatacji 

pojazdu; 

2) naprawy pojazdów wynikające z harmonogramu przeglądów technicznych; 

3) naprawy bieżące pojazdów wynikające z eksploatacji; 

4) naprawy powypadkowe pojazdów, w tym naprawy blacharskie i lakiernicze; 

5) serwis instalacji, urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów, wraz z wymianą  zużytych 

akumulatorów; 

6) dojazd na miejsce awarii i holowanie niesprawnych samochodów do miejsca naprawy na koszt 

Wykonawcy; 

7) mycie i dezynfekcja pojazdów z częstotliwością gwarantującą zapewnienie  właściwego stanu 

sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie; 

oraz wystawienie dokumentów potwierdzających wykonanie przedmiotowych czynności; 

 

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ oraz Załącznik nr 3 do 

umowy 

 

Warunki realizacji przedmiotu umowy 

§ 2 
1. Warunki realizacji naprawy 

1) naprawy obejmują: 

a) naprawy bieżące Pojazdów wykonywane na zlecenie Zamawiającego, zgłaszane na 

bieżąco po wystąpieniu konieczności ich przeprowadzenia; 
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b) naprawy powypadkowe obejmujące również naprawy blacharsko-lakiernicze oraz 

uszkodzonego ogumienia, 

c) naprawy  urządzeń elektronicznych i elektrycznych Pojazdów wraz z wymianą 

akumulatorów. 

2) części zamienne i materiały użyte w naprawach muszą być nowe i powinny odpowiadać 

parametrom technicznym zalecanym przez producentów poszczególnych rodzajów Pojazdów 

oraz spełniać wszelkie normy jakościowe w tym zakresie, dopuszcza się zastosowanie części 

zamiennych i materiałów po regeneracji, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

3) Zamawiający w celu zlecenia naprawy złoży Wykonawcy zlecenie naprawy na piśmie, drogą 

mailową lub telefonicznie. 

4) przed wykonaniem usługi Wykonawca w ciągu 1 dnia roboczego od dnia otrzymania zlecenia 

uzgodni z Zamawiającym jej zakres, przedstawi kosztorys oraz ustali termin wykonania, 

zgodny z warunkami umowy, a po akceptacji warunków przez Zamawiającego przystąpi do 

naprawy.  

5) O ile będzie to konieczne Zamawiający dostarczy Pojazd pod adres zakładu 

naprawczego/warsztatu pod następujący adres: ________________________________. 

6) naprawa zostanie wykonana w ciągu 48 godzin licząc od dnia akceptacji kosztorysu, o którym 

mowa w pkt.4) powyżej, chyba, że Strony z uwagi na zakres naprawy uzgodnią inaczej w 

szczegółowym zleceniu. 

2.  Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 1 dnia roboczego od 

otrzymania zlecenia od Zamawiającego, o którym mowa w  ust. 1 pkt 4) powyżej lub w innym 

terminie ustalonym w szczegółowym zleceniu Zamawiający  będzie miał prawo zlecić naprawę 

stronie trzeciej na ryzyko i koszy Wykonawcy.   

 

 

3. Warunki realizacji przeglądów technicznych: 

1) przeglądy techniczne obejmują wykonanie czynności, odpowiednich dla danego przeglądu 

kilometrów lub okresu użytkowania, które zostały określone i opracowane przez 

producentów poszczególnych Pojazdów z uwzględnieniem części zamiennych i materiałów 

eksploatacyjnych wykorzystywanych w trakcie przeglądów. 

2) części zamienne i materiały użyte podczas przeglądów technicznych muszą być nowe i 

powinny odpowiadać parametrom technicznym zalecanym przez producentów 

poszczególnych rodzajów Pojazdów oraz spełniać wszelkie normy jakościowe w tym 

zakresie, dopuszcza się zastosowanie części zamiennych i materiałów po regeneracji, po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

3) przeglądy techniczne wykonywane będą w ciągu 24 godzin od chwili przyjęcia Pojazdu, po 

wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Termin przeglądu zostanie ustalony telefonicznie lub 

drogą pisemna lub mailową. 

4) Zamawiający dostarczy Pojazd pod adres zakładu naprawczego/warsztatu pod następujący 

adres: ____________________________.  

5) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia książki okresowych przeglądów tech-

nicznych dla każdego Pojazdu oddzielnie i wydania tej książki na każde żądanie 

Zamawiającego oraz po zakończeniu obowiązywania Umowy . 

 

Zobowiązania stron 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada autoryzację upoważniającą do wykonywania czynności 

obsługowych i naprawczych Pojazdów.  

3. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe, rzetelne i 

kompetentne wykonywanie przedmiotu umowy. 

4. Ustala się, iż przed wydaniem Pojazdu po dokonaniu naprawy czy przeglądu , jakość usługi oraz 

zgodność z zamówieniem, sprawdzona zostanie przez strony. Wykonanie usług potwierdzone 

będzie protokołami odbioru podpisanymi przez strony. 
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5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad i złej jakości wykonanego przeglądu lub 

naprawy, strony sporządzą protokół wskazując w nim rodzaj i zakres stwierdzonych wad. Protokół 

ten zobowiązuje Wykonawcę do usunięcia wad, na własny koszt i ryzyko w terminie do 2 godzin od 

chwili zgłoszenia wad w protokole 

 

Warunki gwarancji 

§ 4 

. 

1.Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres 6 miesięcy na dokonane naprawy i tyle samo 

na użyte części, chyba, że gwarancja producenta na użyte części jest dłuższa, to w takim 

wypadku okres gwarancji jest zgodny z gwarancją producenta. 
2.W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego dokona 

usunięcia wady w terminie nie dłuższym niż 48 godzin lub innym, uzgodnionym przez strony.  

3.Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem odbioru Pojazdu z naprawy lub przeglądu. 

Czynność ta będzie potwierdzona protokołem odbioru podpisanym przez Strony. 

 

 

 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

§ 5 

1. Wartość umowy  ustala się na kwotę  nie większą niż _____ zł netto, plus podatek VAT obejmującą 

przewidywaną: ilość roboczogodzin na okres trwania umowy oraz wartość materiałów 

eksploatacyjnych i części 

 

2.Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości Pojazdów objętych 

przedmiotem zamówienia. W takiej sytuacji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu 

zmiany zakresu i przedmiotu zamówienia. 

3.Wartość umowy wskazana w ust. 1 może być niższa i będzie wynikała z łącznej ilości faktycznie 

wykonanych usług. 

4.Ceny jednostkowe netto za roboczogodzinę oraz wysokość rabatu ( PODANY W % W 

FORMULARZY CENOWYM ) na materiały eksploatacyjne i części samochodowe  użyte  do 
naprawy przez okres trwania umowy zostały określone w Ofercie Wykonawcy który wraz z 

FORMULARZEM CENOWYM , stanowią Załącznik Nr 2 do umowy i nie ulegną zmianie w czasie 

trwania umowy. 

5.Koszty związane z dostarczeniem materiałów (części) ponosi Wykonawca. 

6.Faktury VAT za wykonany przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 będą wystawiane 

ostatniego dnia miesiąca, w którym usługa została wykonana. 

7.Podstawę wystawienia faktur VAT będą stanowić protokoły odbioru usługi  

( naprawy/przeglądu), podpisane bez zastrzeżeń przez Strony. 

8.Płatność będzie dokonywana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w 

terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. 

9.Za termin dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

10.Należność określona fakturą VAT stanowi sumę iloczynów: 

1.ilości wykonanych przeglądów i cen brutto za ich wykonanie, 

2ilości godzin/minut roboczych w przypadku wystąpienia napraw i stawki rbh brutto, 

3ilości wymienionych materiałów niezbędnych do wykonania napraw i ich cen jednostkowych netto 

plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami z  uwzględnieniem udzielonego rabatu 

przez Wykonawcę. 

11.Zamawiający nie wyraża zgody na cesje prawi i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, a 

Wykonawca przyjmuje powyższe do wiadomości.  

 

Termin wykonania umowy 

§ 6 
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1. Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.  lub wykorzystania kwoty, o której 

mowa w § 5 ust.1 w zależności, co nastąpi pierwsze, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 

r.  

2. Z dniem następnym po wygaśnięciu umowy wskutek upływu terminu na jaki była zawarta bądź 

przed upływem tego terminu ale po wykorzystaniu kwoty, o której mowa w § 5 ust.1 wygasają 

wzajemne zobowiązania stron w zakresie niezrealizowanych usług, z wyłączeniem udzielonej 

gwarancji i rękojmi. 

 

Kary umowne 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: 

1) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy (danego zlecenia) - w wysokości 0,05%  

wartości umowy netto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, liczonej za każdy dzień opóźnienia, 

2) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i 

rękojmi - w wysokości 0,05 % wartości umowy netto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, liczonej 

za każdy dzień opóźnienia, 

3) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wartości 

umowy netto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należytego wynagrodzenia po 

wystawieniu noty księgowej przez Zamawiającego. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

szkody na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 

Rozwiązanie umowy 

§ 8 

Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia za skutkiem natychmiastowym w przypadku 

istotnego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę. 

§ 9 

Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego nie może dokonać przeniesienia praw i 

obowiązków wynikających z Umowy. 

§ 10 

Rozstrzyganie sporów 

Spory wynikłe na tle realizacji tej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, a w sprawach tam nie unormowanych przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz innych 

obowiązujących strony ustaw. 

§ 12 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu 

siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku 

niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek 

zaniechania. 

§ 13 

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz innych 

informacji jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy, bez względu na sposób i formę ich 

utrwalenia i przekazania. 

§ 14 

Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego pan Jerzy Soboczyński, , 

2) ze strony Wykonawcy pan__________ , który w dniu podpisania 

umowy przedłoży Zamawiającemu: oświadczenie w zakresie postępowania z odpadami zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

§ 15 
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Zmiany lub uzupełnienia 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności. 

2. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, Strony są zobowiązane do zawarcia 

aneksu do Umowy zawierającego zmianę wynagrodzenie o zmienioną stawkę od dnia jej wejścia w 

życie i obciążenia Wykonawcy. 

 

 

§ 16 

Egzemplarze umowy 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i 1 egz. dla 

Wykonawcy. 

 

 

Załączniki: 

1. Wykaz samochodów, 

2. Formularz ofertowy. 

3. OPZ 

 

 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik Nr 1. 

                                 WYKAZ  POJAZDÓW  ZUOK RUDNO Sp. z o.o. 

 

 
 

Lp. 

Pojazd Model typ Rok 

produ

kcji 

Nr 

rejestracyjny 

 

EURO Przeznaczenie 

1 HAK DAF CF 2008 NOS 35Y9 V 

 

Transport odpadów 

2 HAK MAN 

TGA08 

2005 NOS 03SN III Hala sortowni 

3 HAK - HDS DAF CF 2008 NOS 36Y9 V Selektywna zbiórka 

odpadów 

4 HAK - HDS RENAULT 

Mascot 

2009 NOS 90GA IV Selektywna zbiórka 

odpadów 

5 Śmieciarka DAF LF 2008 NOS 08TL V Odbiór odpadów 

komunalnych 

6 Śmieciarka DAF LF 2010 NOS 67KH V Odbiór odpadów 

komunalnych 

7 Śmieciarka RENAULT 

Premium 

2004 NOS 52PP III Odbiór odpadów 

komunalnych 

8 Śmieciarka RENAULT 

Premium 

2004 NOS 53PP III Odbiór odpadów 

komunalnych 

9 Śmieciarka RENAULT 

Premium 

2002 NOS 93UG III Odbiór odpadów 

komunalnych 

10 Śmieciarka MERCEDES 

ATEGO 

2003 NOS 41AU III Odbiór odpadów 

Komunalnych 

11 Śmieciarka VOLVO 

FL6 

2005 NOS 4S81 III Odbiór odpadów  

Komunalnych 

12 Śmieciarka LUBLIN 2000 NOS 37SE III Odbiór odpadów 

komunalnych 

13 Asenizacyjny STAR 

 

1994 NOS 51SF 0 Odbiór nieczystości 

płynnych 

14 

 

Asenizacyjny VOLVO 

FL 616 

1990 NOS 47LM 0 Odbiór nieczystości 

płynnych 

15 

 

Przyczepa ACF  

GEORG 

2000 NOS 56RV 0 Transport odpadów 

16 

 

Przyczepa D-659A 2014 NOS 91WC 0 Transport odpadów 

17 

 

Przyczepa D-659A 2014 NOS 91WC 0 Transport odpadów 

18 

 

HAK DAF CF 2014 NOS 01YM IV Transport odpadów 

19 

  

HAK DAF CF 2014 NOS 02YM IV Transport odpadów 

20 

 

HAK DAF CF 2014 NOS 03YM IV Transport odpadów 

21 

 

HAK STAR 1142 1996 NOS 03YT 0 Transport odpadów 

22 

 

HAK-HDS Renault 

Premium 270 

2002 NOS00833 III Selektywna zbiórka 

odpadów 

23 

 

ŚMIECIARKA DAF 

LEYLAND FA 

55.160 

1998 NOS 02524 0 Odbiór Odpadów 

Komunalnych 
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Załącznik nr 3 do umowy 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu i napraw pojazdów samochodowych 

będących w dyspozycji ZUOK RUDNO Sp. z o.o., obejmujące w szczególności: 

8) przeglądy techniczne pojazdów wynikające z ilości przejechanych km lub czasu eksploatacji 

pojazdu; 

9) naprawy pojazdów wynikające z harmonogramu przeglądów technicznych; 

10) naprawy bieżące pojazdów wynikające z eksploatacji; 

11) naprawy powypadkowe pojazdów, w tym naprawy blacharskie i lakiernicze; 

12) serwis instalacji, urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów, wraz z wymianą  zużytych 

akumulatorów; 

13) dojazd na miejsce awarii i holowanie niesprawnych samochodów do miejsca naprawy na koszt 

Wykonawcy; 

14) mycie i dezynfekcja pojazdów z częstotliwością gwarantującą zapewnienie  właściwego stanu 

sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie; 

oraz wystawienie dokumentów potwierdzających wykonanie przedmiotowych czynności; 

8) wykonawca zapewnia przyjęcie pojazdu do naprawy w ciągu 48 godzin od momentu dokonania 

zgłoszenia przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca powinien zapewnić podzespoły, części zamienne i materiały eksploatacyjne niezbędne do 

wykonania serwisu i napraw pojazdów objętych umową. Wraz z fakturą VAT za wykonane usługi, należy 

przekazać karty gwarancyjne na zastosowane materiały oraz udostępnić do wglądu na żądanie 

Zamawiającego faktury VAT za zakupione materiały. Wykonawca powinien stosować części oryginalne 

lub dopuszczone zamienniki dokonując wyboru korzystniejszego dla Zamawiającego, po wcześniejszym 

ustaleniu z Zamawiającym, Ceny użytych części i materiałów eksploatacyjnych nie mogą być wyższe od 

cen rynkowo średnich. 

3. Wykonawca, w przypadku przeglądu gwarancyjnego pojazdu, co do którego nie posiada autoryzacji 

producenta do wykonywania jego serwisu i napraw bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji, nie 

przeprowadza tego przeglądu lub naprawy, a o powyższym informuje niezwłocznie Zamawiającego. 

Zamawiający poza umową może zlecić  przegląd lub naprawę mogącą mieć wpływ na bieg gwarancji 

innemu podmiotowi.  

4.  Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował warsztatem mechaniki pojazdowej wyposażonym 

w  

1) minimum jedno stanowisko diagnostyczne do sprawdzania układu hamulcowego, 

kierowniczego, oświetlenia, zawieszenia, geometrii kół, 

2) minimum jedno stanowisko do wykonania diagnostyki komputerowej silnika, układów 

elektronicznych, 

3) minimum dwa stanowiska naprawcze do napraw mechanicznych i elektrycznych, 

4) minimum jedno stanowisko do wykonywania napraw blacharsko-lakierniczych, 
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5) minimum jedno stanowisko do wykonywania serwisu ogumienia, 

6) stanowisko do mycia pojazdów. 

5. Zamawiający wymaga ,aby warsztat świadczący serwis i naprawy położony był w odległości nie 

większej niż  30 km od siedziby Zamawiającego (Rudno 17 gmina Ostróda). 

6. Przeglądy przed okresowym badaniem technicznym dla pojazdów i samochodów nie objętych 

gwarancją producenta będą wykonywane zgodnie z „Warunkami eksploatacji i przeglądów okresowych” 

, jednak nie rzadziej niż raz w roku przed badaniem technicznym w Stacji Kontroli Pojazdów. W ramach 

przeglądów będą wykonywane wszystkie czynności oraz wymieniane materiały eksploatacyjne,  zgodnie z 

„Warunkami eksploatacji i przeglądów okresowych” określonymi dla danego pojazdu przez jego 

producenta. 

7. Naprawa i odbiór pojazdu od Zamawiającego przez Wykonawcę każdorazowo zostanie potwierdzony 

w dokumencie „Zlecenie usługi”, który zostanie wydany Zamawiającemu, a przed rozpoczęciem 

naprawy pojazdu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na piśmie szczegółowy kosztorys naprawy. W 

dokumencie „Zlecenie usługi” strony określają termin wykonania usługi oraz jej koszt. W przypadku 

braku określenia terminu wykonania usługi w dniu odbioru pojazdu od Zamawiającego przez 

Wykonawcę, strony niezwłocznie określają termin wykonania usługi, nie później niż w ciągu 2 dni od 

dnia przekazania pojazdu przez Zamawiającego Wykonawcy, przy czym jako zasadę Strony ustalają, iż 

termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia  

8. Obowiązkiem Wykonawcy będzie ponadto wyszczególnienie na wystawianych przez Wykonawcę 

fakturach VAT oprócz wymaganych prawem informacji: numeru rejestracyjnego samochodu, ceny i 

ilości roboczogodzin dla wszystkich wykonanych czynności, które obejmuje faktura oraz ilości użytych 

do dokonania naprawy lub przeglądu części zamiennych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych. 

9. Realizowany przedmiot umowy musi spełniać wymagania określane przepisami polskimi oraz 

normami europejskimi obowiązującymi w tym zakresie. 

10. Przeglądy pojazdów  będą wykonywane w terminach uzgodnionych każdorazowo przez strony. 

11. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 1  dnia roboczego od 

otrzymania zlecenia od Zamawiającego lub w innym terminie ustalonym w szczegółowym zleceniu 

Zamawiający  będzie miał prawo zlecić naprawę stronie trzeciej na ryzyko i koszy Wykonawcy. 

12. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres 6 miesięcy na dokonane naprawy i tyle samo na użyte 

części, chyba, że gwarancja producenta na użyte części jest dłuższa, to w takim wypadku okres gwarancji 

jest zgodny z gwarancją producenta. 

 

 


