
  UMOWA 

 

 

zawarta w dniu ………… roku w …………….. 

 

 

pomiędzy: 

 

 

A.MAX Krzewski Spółka jawna z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 17A, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000228670, 

NIP: 5422783760, REGON: 052142490 

reprezentowaną przez: 

 

…………………………. 

 

zwanym dalej „A.MAX” 

 

a 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

reprezentowanym przez 

 

 …………………………. - ………………………….  

 

zwanym dalej „Warsztatem” 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” 

 

 

Strony zgodnie ustalają, iż w celu podniesienia standardów wykonywania usługi polegającej 

na zmianie sposobu zasilania pojazdów samochodowych doposażonych w samochodową 

instalację gazową LPG oraz prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi standardami oraz 

przepisami prawa dokonywaniu montażu samochodowych instalacji gazowych LPG 

zawierają umowę o następującej treści: 

 

 

§1 
1. A.MAX oświadcza, że jest właścicielem świadectw homologacji sposobu montażu 

instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem Nr: PL*0020*00//G, 

PL*0039*00/G.  

2. Warsztat oświadcza, że w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się 

montażem samochodowych instalacji gazowych LPG oraz znajduje się na liście 

zakładów montujących samochodowe instalacje gazowe LPG prowadzonej przez 

A.MAX. 

 



§2 

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie sposobu współpracy między Stronami w celu 

zapewnienia prawidłowego i najwyższej jakości montażu samochodowych instalacji 

gazowych LPG dokonywanego przez Warsztat.  

 

§3 

Warsztat zobowiązuje się do: 

1. jasnego wydzielenia miejsca montażowego, biurowego i magazynowego oraz stanowiska 

napraw i regulacji, 

2. zapewnienie wykonywania montażu tylko przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje,  

3. posiadania minimum dwóch miejsc parkingowych dla klientów, 

4. posiadania na stanowiskach napraw i regulacji wyciągów spalin dostosowanych  

do rodzaju regulowanych pojazdów, 

5. posiadania i używania sprawnych urządzeń, posiadających legalizację zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności obowiązkowego wyposażenia 

kontrolno - pomiarowego, którym jest wieloskładnikowy analizator spalin z ważnym 

dowodem legalizacji oraz elektroniczny detektor gazów do kontroli nieszczelności 

instalacji gazowej z wyraźnym oznakowaniem CE, zawarcie umowy najmu, dzierżawy 

lub użyczenia wskazanych urządzeń poczytuje się jako spełnienie tego wymogu przez 

Warsztat  

6. dokonywania montażu samochodowych instalacji gazowych LPG zgodnie z procedurami 

określonymi przez A.MAX, stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy oraz 

zgodnie z technologią ustaloną przez A.MAX, której opis stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszej umowy, 

7. sporządzania z dokonanego montażu PROTOKOŁU MONTAŻU według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej umowy oraz przechowywania kopii wyciągu 

ze świadectwa homologacji. 

8. dokumentowania wszelkich zmian homologowanych elementów instalacji gazowej w 

postaci aneksu do wyciągu ze świadectwa homologacji,  

9. dokładnego i czytelnego wypełniania dokumentów, 

10. udostępniania A.MAX i osobom przez niego upoważnionym terenu zakładu oraz 

wszelkiej dokumentacji w celu przeprowadzenia kontroli w każdym czasie. 

 

§4 

1. A.MAX zobowiązuje się do zapewnienia szkolenia pracowników Warsztatu  

w zakresie objętym niniejszą umową. Szkolenia odbywać się będą nie rzadziej niż jeden 

raz w roku.   

2. A.MAX powiadomi Warsztat o planowanej dacie, miejscu i tematyce szkolenia z 

przynajmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.  

3. Udział pracowników Warsztatu w szkoleniach jest obowiązkowy.  

4. Koszt organizacji szkolenia ponosi A.MAX, a koszty związane z przejazdem 

pracowników Warsztatu do miejsca szkolenia oraz ich udziału w szkoleniu pokrywa 

Warsztat we własnym zakresie.  

§5 

1. A.MAX jest uprawniony do przeprowadzania w każdym czasie kontroli Warsztatu w 

zakresie realizacji niniejszej umowy, na co Warsztat wyraża zgodę. Kontrola może zostać 

przeprowadzona również przez osoby upoważnione przez A.MAX. 

2. Kontrola obejmować będzie: 



a) organizację wewnętrzną – posiadanie przez Warsztat jasno określonego 

pomieszczenia montażowego, biurowego, magazynowego oraz stanowiska napraw i 

regulacji, 

b) warunki montażu – posiadanie stanowiska montażowego wyposażonego w narzędzia 

ręczne, elektronarzędzia i osprzęt dodatkowy, 

c) warunki regulacji i naprawy – posiadane urządzenia diagnostyczne, 

d) stan obowiązkowego wyposażenia kontrolno-pomiarowego, tj. wieloskładnikowego 

analizatora spalin z ważnym dowodem legalizacji oraz elektronicznego detektora 

gazu do kontroli nieszczelności instalacji gazowej z wyraźnym oznakowaniem CE, 

e) kwalifikacje osób dokonujących montażu, 

f) warunki obsługi klienta. 

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządzona zostanie Karta kontroli warsztatu montującego, 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 

4. Kontrola może zostać przeprowadzona w każdym czasie bez uprzedniego 

poinformowania Warsztatu o zamiarze jej przeprowadzenia.  

 

§6 

1. W przypadku stwierdzenia w czasie przeprowadzanej kontroli nieprawidłowości, 

Warsztat zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia.  

2. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli nieprawidłowości A.MAX uprawniony jest 

do wyznaczenia Warsztatowi odpowiedniego terminu na usunięcie nieprawidłowości. 

3. Brak współpracy Warsztatu w zakresie realizacji niniejszej umowy, odmowa 

udostępnienia terenu zakładu lub dokumentów w celu przeprowadzenia kontroli lub 

nieusunięcie przez Warsztat stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym przez 

A.MAX terminie stanowi podstawę do wykreślenia Warsztatu z listy warsztatów A.MAX 

montujących samochodowe instalacje gazowe LPG.  

 

§7 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.  

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej umowy tracą moc wszelkie wcześniejsze umowy i 

porozumienia zawarte przez Strony w zakresie objętym niniejszą umową. 

3. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za miesięcznym okresem 

wypowiedzeniem złożonym na piśmie drugiej stronie najpóźniej w ostatnim dniu 

miesiąca poprzedzający okres wypowiedzenia pod rygorem nieważności. 

4. Rozwiązanie niniejszej umowy jest równoznaczne z wykreśleniem Warsztatu z listy 

warsztatów montujących prowadzoną przez A.MAX. 

 

 

§ 8 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają 

jurysdykcji sądu właściwego miejscowo dla siedziby A.MAX. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego i innych ustaw. 

4. Strony zobowiązując się do zachowania tajemnicy dotyczącej warunków niniejszej 

umowy. 

5. Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 



 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Metody zapewnienia doboru kompletacji instalacji gazowej do pojazdu 

Załącznik nr 2 – System kontroli montażu instalacji 

Załącznik nr 3 – Opis warunków montażu - technologia 

Załącznik nr 4 – wzór Protokołu montażu 

Załącznik nr 5 – wzór Karty kontroli warsztatu montującego  

 

 

 

  A.MAX:         WARSZTAT: 

 


