Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Istotne warunki umowy
zawarta w dniu…… w Dubiczach Cerkiewnych pomiędzy: Gminą Dubicze Cerkiewne, ul.
Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne, zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”
reprezentowaną przez Leona Małaszewskiego - Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Anny
Kulik - Skarbnika Gminy,
a
…………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
1………………………
zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie otwartego zapytania
ofertowego na podstawie § 5 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr
OR.120.5.2014 z dnia 12 maja 2014r. Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne w sprawie zasad
dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Urzędu Gminy i Gminy
Dubicze Cerkiewne o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000
euro została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania: Przebudowa budynku
komunalnego na potrzeby turystycznego schroniska młodzieżowego w miejscowości
Witowo na warunkach wskazanych w ofercie z dnia stanowiącej załącznik nr 4 do umowy.
2. Szczegółowy zakres robót opisany został w zapytaniu ofertowym, dokumentacji
projektowej, przedmiarze robót.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją
projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i
polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w
niej uzgodnionym.
§2
Termin wykonania zamówienia
1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem
protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.
2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż w dniu 15
października 2018r.
§3
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1)
protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie do 7 dni licząc od dnia
podpisania umowy;
2)
przekazanie kompletu dokumentacji w dniu przekazania terenu budowy;
4)
odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
5)
terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1)
przejęcie terenu robót od Zamawiającego;
2)
zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;
3)
zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

4)
zapewnienie na własny koszt obsługi geodezyjnej (w tym inwentaryzacja
powykonawcza);
5) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;
6)
wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom
określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 z późn. zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego, certyfikatów zgodności z
polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;
7)
zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania,
8)
jako wytwarzający odpady - do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z
następujących ustaw:
a)
ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 672 z
późniejszymi zmianami),
b)
ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późniejszymi
zmianami),
9)
ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę
p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania
robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi
robotami, powstałych z winy Wykonawcy;
10)
terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają
potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;
11)
ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;
12)
ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w
tym także ruchem pojazdów, w wyniku szkód powstałych z winy Wykonawcy (np. wskutek
braku lub nienależytego zabezpieczenia robót, wskutek wadliwego wykonywania robót itp.);
13)
dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów
badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;
14)
dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym
stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
15)
porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na
własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
16)
kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów
niezbędnych przy odbiorze;
17)
usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunięcia.
18)
ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
19)
niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalnymi, w których będą
realizowane roboty.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę lub ewentualnie inny dokument ubezpieczenia
potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej, w tym w zakresie przedmiotu zamówienia.
§4
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………..złotych (słownie złotych:
………..). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie………………..
złotych.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w §4 ust 1. obejmuje wszystkie koszty
związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, przedmiarami robót, w tym
ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją
przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć
wpływ na koszty.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §4 ust. 1
niniejszego paragrafu.
4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy:
5. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową
wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego robót podpisanego bez uwag przez
członków komisji powołanej przez Zamawiającego do odbioru robót (Komisja odbiorowa).
6. Nie dopuszcza się dokonywania odbiorów częściowych robót, ani płatności częściowych
(na podstawie tzw. faktur częściowych).
7. Protokół odbioru końcowego robót sporządzony będzie przez powołaną przez
Zamawiającego Komisję odbiorową i podpisany przez Kierownika budowy (robót),
przedstawicieli Wykonawcy, członków Komisji odbiorowej oraz ewentualnie innych
przedstawicieli Zamawiającego.
8. Płatność końcowa będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek
bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z
zatwierdzonym protokołem odbioru końcowego robót.
9. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający wydał dyspozycję
przelewu ze swojego konta na konto Wykonawcy.
10. Za nieterminowe płatności faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
11. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy znajdujące się w Banku o nr
§5
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
odbiór końcowy.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.
3. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu
następujące dokumenty:
1)
Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w jednym egzemplarzu,
2)
Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i
sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3)
Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z
dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,
4)
Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).
4. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru robót.
5. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,
w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
6. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy,
uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego robót.
7. Protokół odbioru końcowego robót zawierać będzie wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.
8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1)
jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do
żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
10. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek, o których
mowa w §5 ust. 8 pkt 1, stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie rękojmi,
Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
§6
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a)
Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia
brutto, określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w
§2 ust. 2 niniejszej umowy),
b)
Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w
wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c)
Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości
10% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1,
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należność za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu
umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w
§4 ust. 1.
4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia naliczonych kar
umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
6. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.
§7
Umowne prawo odstąpienia od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1)
Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni - odstąpienie od umowy w tym przypadku może

nastąpić po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonania robót. Po
bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić z winy
Wykonawcy i powierzyć dalsze wykonanie robót innemu podmiotowi na koszt i
niebezpieczeństwo Wykonawcy, zachowując roszczenie odszkodowawcze, w tym z tytułu kar
umownych.
2)
Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić bezpieczeństwu publicznemu - odstąpienie od umowy w
tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3)
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z
obowiązującymi przepisami, postanowieniami umowy, dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego - odstąpienie od umowy w
tym przypadku może nastąpić po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu
wykonania robót. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może od umowy
odstąpić z winy Wykonawcy i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót innemu
podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, zachowując roszczenie
odszkodowawcze, w tym z tytułu kar umownych.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
1)
Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania
protokołu odbioru,
2)
Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w §7 ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie
pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, ustala się
następujące zasady postępowania:
1)
Strony dokonają komisyjnej inwentaryzacji robót wstrzymanych i wykonanych, a
Wykonawca na swój koszt zabezpieczy roboty i teren budowy oraz przekaże je
Zamawiającemu,
2)
Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy usunie zaplecze,
3)
Wykonane roboty, wbudowane materiały i urządzenia będą uważane za własność
Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji.
5. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w §7 ust. 4,
Zamawiający ma prawo wykonać je w zastępstwie na koszt Wykonawcy.
6. W wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, ustala
się następujące zasady postępowania:
1)
Strony dokonają komisyjnej inwentaryzacji robót wstrzymanych i wykonanych, a
Wykonawca na koszt Zamawiającego zabezpieczy roboty i teren budowy oraz przekaże je
Zamawiającemu,
2)
Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia
od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia;
3)
Zamawiający obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia (protokół inwentaryzacji robót stanowić będzie podstawę do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę).
§8
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. m-cy gwarancji jakości wykonania
przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego robót. Dokument gwarancji jakości
stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy i jest integralną częścią Umowy.
2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady.
§9
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
aneksu podpisanego przez Strony.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, spowodowana:
a) warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych,
przeprowadzania prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów;
b) warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp. w szczególności:
odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności
istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;
c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w
szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia
błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
d) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące
niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy;
e) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych,
jeśli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, pod warunkiem wyrażenia zgody przez
Zamawiającego
f) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.
2) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem
ofertowym;
b) zmiana obowiązującej stawki VAT;
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczących realizacji projektu;
d) zmniejszenie zakresu świadczenia, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy
wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne. W takim
przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które
Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;
e) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres.
3. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
4. Wszystkie postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez
Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.

§ 10
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i
inne odpowiednie przepisy prawa mające zastosowanie do niniejszej umowy.
§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1)
Zapytanie ofertowe wraz załącznikami,
2)
Kosztorys ofertowy,
3)
Gwarancja jakości,
4)
Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 3 do umowy
Gwarancja jakości
Przedmiot gwarancji: Turystycznego schroniska młodzieżowego w miejscowości Witowo
Nazwa budowy: Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby turystycznego
schroniska młodzieżowego w miejscowości Witowo
Umowa nr: OR.271……
Gwarantem jest: ……………. ul. …….. NIP ………..….., Regon ……………. będący
Wykonawcą.
Uprawnionym z tytułu gwarancji jest: Gmina Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65, 17-204
Dubicze Cerkiewne reprezentowana przez Leona Małaszewskiego - Wójta Gminy
1. Przedmiot i termin gwarancji:
1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy pn. Przebudowa budynku
komunalnego na potrzeby turystycznego schroniska młodzieżowego w miejscowości Witowo
określonego w Umowie z Wykonawcą oraz w innych dokumentach będących integralną
częścią Umowy.
1.2. Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego przedmiot
Umowy, o którym mowa w ppkt 1.1 został wykonany zgodnie z postanowieniami umowy,
specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, a także zgodnie z najlepszą wiedzą
Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej
oraz obowiązującymi przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi oraz
istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami.
1.3. Poprzez niniejszą gwarancję Gwarant przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za
cały przedmiot Umowy. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację
wszystkich zobowiązań, o których mowa w punkcie 2.2.
1.4. Gwarancja obowiązuje: od dnia ……. tj. od dnia odbioru końcowego zadania
1.5. Termin gwarancji wynosi odpowiednio: ……………m-cy.
1.6. Ilekroć w niniejszej Gwarancji Jakości jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć
wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 (1) § 1 k.c. i art. 556 (1) § 3 k.c., jak również
niezgodność rzeczy z postanowieniami Umowy, specyfikacją techniczną i dokumentacją
wykonawczą do Umowy, a także najlepszą wiedzą Gwaranta oraz niezgodność z aktualnie
obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi
przepisami prawa, przepisami techniczno- budowlanymi, także istniejącymi w tym zakresie
Polskimi Normami. Wadę stanowi także wada w Dokumentach Wykonawcy.
2. Obowiązki i uprawnienia stron
2.1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest
uprawniony do:
a)
Żądania nieodpłatnego usunięcia wady przedmiotu Umowy,
b)
Żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i
utracone korzyści), jakiej doznał Zamawiający na skutek wystąpienia wady

2.2. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowiązany do:
a)
terminowego spełniania żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnego usunięcia
wady;
b)
zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.1.b) Jeżeli kary umowne nie
pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania
w pełnej wysokości, na warunkach ogólnych.
3. Tryby usuwania wad
3.1. Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterki lub uszkodzenia na własny koszt w
terminie wyznaczonym przez Uprawnionego, lecz nie krótszym niż 14 dni od daty zgłoszenia.
Jeżeli wada uniemożliwia lub znacznie utrudnia użytkowanie przedmiotu gwarancji niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia). Gwarant
jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad
usuwaniem wad.
3.2. Jeżeli Wykonawca zaniedba usunięcia usterki lub uszkodzenia, to Zamawiający może
usunąć usterkę lub uszkodzenie we własnym zakresie bez utraty gwarancji lub zatrudnić
stronę trzecią do jego usunięcia na ryzyko i koszt Wykonawcy i wystąpi z żądaniem do
Wykonawcy o zapłatę.
3.3. Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu
odbioru prac z usuwanie wady. W Protokole Strony potwierdzą także termin usunięcia wady.
4. Powiadomienia
4.1. O każdej wadzie osoba wyznaczona przez zamawiającego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem lub pocztą elektroniczną
na wskazane numery telefonów i adresy. Kopia potwierdzenia zgłoszenia przesyłana jest
również faksem oraz pocztą elektroniczną do Zamawiającego. Zarówno Zamawiający jak i
Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, przekazywania, przyjmowania
powiadomień o wadach i potwierdzania przyjęcia powiadomienia o wadzie. O każdej zmianie
takich osób, strony obowiązane są informować się niezwłocznie, pod rygorem uznania
przekazanej informacji do wcześniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.
4.2. Komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej
4.3. Pisma kierowane będą przez Strony na adresy podane w Ofercie. O zmianach w danych
adresowych Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od
chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany
adres za skutecznie doręczoną. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia
wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
5. Postanowienia końcowe
5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 290 ze zm.).
5.2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady.
5.3. Niniejsza Gwarancja Jakości jest integralną częścią Umowy.
5.4. Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Wykonawca:

Data wystawienia dokumentu gwarancji:

