Przedszkole Samorządowe nr 187 os. Piastów 48 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnosportowych – budowa placu sportowego.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy:
Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez: mgr inŜ. Krzysztofa Kowala – Dyrektora
Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. W. Sławka 10, 30-633 Kraków,
posiadającego NIP: 6792988495 i REGON: 120776650
zwanego dalej Zamawiającym
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
reprezentowanym przez: ..............................................................................................................
posiadającym REGON: ....................... i NIP: .......................,
zwanym dalej Wykonawcą .

Strony zawierają niniejszą umowę po przeprowadzeniu przez Zamawiającego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, i
wyborze oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej.
§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji - zgodnie z ofertą przetargową
z dnia ........................... roku, sporządzoną na podstawie materiałów dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz wynikiem przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod
nazwą: „Przedszkole Samorządowe Nr 187 os. Piastów 48 –zagospodarowanie terenów
rekreacyjno- sportowych – budowa placu sportowego”.
2. Zakres rzeczowy zadania określają niniejsza umowa oraz dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzone przez
Zamawiającego, z którymi wykonawca zapoznał się szczegółowo przed zawarciem
niniejszej umowy, w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Wykonawca zobowiązuje się po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego sporządzić i
uzgodnić z Zamawiającym harmonogram rzeczowy robót, obejmujący wykonanie robót
budowlanych. Harmonogram ten zostanie dołączony do umowy jako załącznik nr 1.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót budowlanych zgodnie z
uzgodnionym harmonogramem.
4. Obowiązkiem Wykonawcy jest takŜe:
1) stosownie do potrzeb: organizacja drogi dojazdowej do terenu budowy, w tym
budowa drogi tymczasowej, uzyskanie koniecznych zgód i decyzji, w tym zgody na
wjazd techniczny do budowy oraz na wjazd na drogę z ograniczeniem tonaŜu oraz
zgłoszenie do właściwego zarządcy drogi rozpoczęcia robót budowlanych związanych
z urządzeniem i wykonaniem wjazdu na czas budowy i wjazdu docelowego,
2) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego układu drogowego na czas budowy,
3) pozyskanie stosownych protokołów powykonawczych w zakresie wjazdu,
4) uzyskanie niezbędnych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (o ile będzie to
konieczne dla prowadzenia robót) i pokrycie kosztów zajęcia pasa drogowego oraz –
po zakończeniu robót - doprowadzi elementy pasa drogowego do stanu określonego w
decyzji wydanej przez zarządcę drogi,
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5) doprowadzenie terenu budowy oraz jego otoczenia do stanu pierwotnego (z
uwzględnieniem zmiany wynikających z realizacji inwestycji), to jest
w szczególności: odtworzenie nawierzchni dróg dojazdowych, parkingów, terenów
zielonych, uzbrojenia terenu (znaków drogowych, elementów ogrodzenia, lamp, itp.),
6) wykonanie i zamontowanie na ogrodzeniu tablicy informacyjnej o zrealizowanej
inwestycji, zawierającej logo Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie i Gminy
Miejskiej Kraków.
5. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę elementy i materiały mają być fabrycznie nowe,
stanowić wyłączną własność Wykonawcy i być wolne od praw i roszczeń osób trzecich, a
takŜe muszą posiadać stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczeństwa lub deklarację
zgodności producenta potwierdzającą spełnienie wymogów, deklarację właściwości
uŜytkowych wyrobu budowlanego), dowód dopuszczenia do obrotu na rynku polskim
oraz muszą być oznakowane odpowiednim znakiem.
6. Wykonawca dostarczy szczegółowe instrukcje obsługi i konserwacji dostarczonego
sprzętu i materiałów w języku polskim (drukowane).
7. W przypadku stwierdzenia, Ŝe dla prawidłowej realizacji inwestycji konieczne jest
wykonanie robót nieprzewidzianych w § 1 ust. 1 - 4 Wykonawca w terminie do 7 dni
licząc od dnia stwierdzenia tej okoliczności zobowiązany jest powiadomić o tym
Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności. Wykonawca nie jest
uprawniony do Ŝądania wynagrodzenia za wykonanie jakichkolwiek robót
nieprzewidzianych bez zawarcia przez strony stosownej umowy w tej sprawie, w formie
pisemnej pod rygorem niewaŜności.
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§2
Strony ustanawiają następujące terminy umowne:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi w terminie do............. dni od
zawarcia umowy,
2) rozpoczęcie robót przez Wykonawcę nastąpi w dniu następnym po przekazaniu mu
terenu budowy,
3) zakończenie robót przez Wykonawcę do 30 listopada 2015r.
Zamawiający przystąpi do końcowego, komisyjnego odbioru robót w ciągu 3 dni od dnia
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i przedłoŜenia wymaganej dokumentacji,
która winna być złoŜona najpóźniej w terminie zakończenia robót określonym w ust. 1
pkt 3. Skład komisji odbioru ustala Zamawiający. Zakończenie prac komisji odbioru
winno nastąpić najpóźniej 7 dni od dnia ich rozpoczęcia.
W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót
zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia ich
wykonania.
Zamawiający nie dopuszcza dokonywanie odbiorów częściowych.
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia inspektorowi nadzoru o
planowanych terminach odbiorów wskazanych w ust .2 – 3 umowy nie później niŜ na 3
dniu przed planowanymi terminami odbiorów.
W przypadku braku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 Wykonawca zobowiązany będzie
na Ŝądanie Zamawiającego do odkrycia robót lub wykonania otworów celem stwierdzenia
prawidłowości wykonanych robót. Prace te Wykonawca wykona na własny koszt, a w
sytuacji wystąpienia zniszczenia lub uszkodzenia robót Wykonawca zobowiązuje się do
ich naprawienia lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.
Jednocześnie z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca podpisuje i
przekazuje Zamawiającemu Kartę Gwarancyjną, której wzór stanowi załącznik nr 2 do
niniejszej umowy
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§3
1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełen zakres przedmiotowy niniejszej umowy,
określony w § 1, zgodnie z odnośnymi przepisami prawa, decyzją o pozwoleniu na
budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz innymi pozyskanymi w dokumentacji
pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami, a takŜe z zasadami techniki budowlanej,
obowiązującymi uzgodnieniami branŜowymi, przy dołoŜeniu naleŜytej staranności,
właściwej dla podmiotu zawodowo realizującego roboty budowlane.
2. Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa
oraz organizację zaplecza budowy.
3. Wykonawca umieści tablicę informacyjną budowy oraz zapewni stałą dostępność do
planu BIOZ,
4. Wykonawca wyposaŜy swoich pracowników oraz sprzęt w stosowne oznakowanie,
umoŜliwiające identyfikację w czasie prowadzenia robot.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom
trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy.
6. Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót poinformuje
społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, o terminie
rozpoczęcia i zakończenia robót, zakresie tych robót, z podaniem pełnej nazwy
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika budowy oraz
numerów telefonów kontaktowych.
7. Wykonawca, na Ŝądanie Zamawiającego udostępni teren budowy podmiotom trzecim
wskazanym przez Zamawiającego w celu wykonania przez te podmioty innych robót na
terenie budowy; w takich przypadkach koordynację robót zapewnia Zamawiający.
8. Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców moŜe odbywać się za zgodą
Zamawiającego, wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kc oraz w niniejszej
umowie. Realizowanie przez Wykonawcę robót budowlanych przez podmioty trzecie
(podwykonawców), zatrudnione przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego stanowi raŜące naruszenie warunków niniejszej umowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować na własny koszt zaplecze budowy oraz
ponosić koszty dostawy i zuŜycia mediów na budowie oraz koszty w zakresie wywozu
odpadów oraz nieczystości z terenu budowy, a w razie potrzeby wystąpić do właściwego
zakładu branŜowego o warunki zasilania terenu budowy i wykonać zasilanie zgodnie z
uzgodnionymi warunkami.
10. W ramach umowy Wykonawca opracuje i przekaŜe Zamawiającemu komplet
wymaganych atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, aprobat technicznych, wyników
prób i badań, deklaracji zgodności producenta potwierdzających spełnienie wymogów,
deklaracji właściwości uŜytkowych wyrobu budowlanego, dotyczących uŜytych
materiałów i urządzeń.
11. Wykonawca zobowiązany jest na Ŝądanie Zamawiającego do zapewnienia potrzebnego
oprzyrządowania, fachowego zespołu oraz materiałów niezbędnych do wykonania badań
w zakresie jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy. Koszt wykonania badań
obciąŜa Wykonawcę.
12. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy, w tym ksiąŜki obmiarów przez
kierownika budowy.
13. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną na czas budowy, w tym podanie współrzędnych
punktów głównych obiektu oraz reperów i wykona powykonawczą inwentaryzację
geodezyjną z poświadczeniem przyjęcia operatu technicznego do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.
14. Wykonawca zapewni ochronę terenu budowy.
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15. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez
Zamawiającego w okresie realizacji umowy.
16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom
trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy.
17. W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania
Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (w trzech egzemplarzach) wraz wynikami
prób i badań oraz protokołami oraz dokumentacją powykonawczą geodezyjną.
18. Po zakończeniu realizacji robót, a przed odbiorem Wykonawca rozliczy budowę
kosztorysem powykonawczym, wraz z obmiarem powykonawczym. W trakcie realizacji,
stosownie do potrzeb, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca
sporządzi i przekaŜe Zamawiającemu kosztorysy szczegółowe wykonanych robót.
19. Wykonawca w ramach umowy zorganizuje i pokryje koszty nadzoru autorskiego,
obejmującego w szczególności:
1. stwierdzenie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową,
2. uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy
wątpliwości powstałych w toku realizacji,
3. uzgadnianie z Zamawiającym moŜliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w
stosunku do rozwiązań projektowych przewidzianych w podstawowej
dokumentacji projektowej (stosownie do potrzeb w formie graficznej, opisowej,
obliczeń),
4. udział w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w procesie oddania
obiektu od uŜytkowania.
Koszt jednostkowego nadzoru: 250 zł netto. Maksymalna ilość nadzorów: 3. Nadzory
autorskie Wykonawca kaŜdorazowo zobowiązany jest uzgodnić z inspektorem nadzoru ze
strony Zamawiającego.
§4
1. Wykonawca za wykonanie prac zgodnie z zakresem, o którym mowa w § 1 niniejszej
umowy oraz realizację pozostałych obowiązków określonych w niniejszej umowie
otrzyma wynagrodzenie w kwocie szacunkowej …………. złotych brutto (słownie:
…………………….), rozliczone na podstawie ilości wykonanych i odebranych prac
według niezmiennych cen określonych w kosztorysie ofertowym, który stanowi załącznik
nr 3 do niniejszej umowy, określane dalej w treści umowy „wynagrodzeniem umownym”.
2. W przypadku robót/prac nieujętych w przedmiarze robót, a stanowiących przedmiot
umowy zgodnie z § 2 ust. 2, wynagrodzenie za ich wykonanie będzie wyliczone w
oparciu o:
1) kalkulację szczegółową opartą na ofertowej stawce roboczogodziny
i towarzyszących składowych kosztowych,
2) ceny materiałów i sprzętu określone w kosztorysie ofertowym na takie same lub
podobne roboty, zaś gdy takie wyliczenie nie będzie moŜliwe - na podstawie
średnich cen „Sekocenbud” za kwartał poprzedzający datę wykonania tych robót, a
ostatecznie wg cen rynkowych,
3) nakłady rzeczowe wg katalogów nakładów rzeczowych, w dalszej kolejności wg
analogii do KNRów, a gdy wyliczenie takie okaŜe się niemoŜliwe – wg kalkulacji
indywidualnej; kalkulacja indywidualna winna zawierać technologicznie
uzasadnione i potwierdzone przez inspektora nadzoru szczegółowe nakłady
materiałów, robocizny i sprzętu z zastosowaniem cen jednostkowych wg zasad jak
wyŜej.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
zadania, zgodnie z § 1, podatek VAT i inne podatki, koszty wszystkich czynności
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wskazanych w § 1 oraz w § 3, a w szczególności koszty robót przygotowawczych,
porządkowych, zagospodarowania placu budowy, pozyskania i zatrudniania personelu,
utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie
budowy), współpracę z Zamawiającym, takŜe wynagrodzenie za usunięcie przez
Wykonawcę wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorach oraz w okresie
rękojmi i gwarancji.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na jego rachunek bankowy wskazany
w fakturze, wystawionej po protokolarnym końcowym odbiorze robót. Wynagrodzenie
będzie płatne w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego nie
później jednak niŜ do 31 grudnia 2015 r. pod warunkiem otrzymania faktury zgodnie z
ust. 5 zdanie trzecie. Za datę zapłaty strony uwaŜają datę obciąŜenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT. Faktura winna być
wystawiona na: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10,
30-633 Kraków, NIP: 6792988495. Wykonawca zobowiązuje się do złoŜenia faktury
w terminie do 3 dni od dnia podpisania przez strony protokołu końcowego W przypadku
przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający odmówi
jej przyjęcia.
Przelew wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej
Umowy jest niedopuszczalny bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Do faktury, przedstawionej Zamawiającemu do zapłaty Wykonawca dołączy:

1) protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisany przez Strony,
2) kosztorys powykonawczy robót ujętych w tej fakturze wraz z obmiarem robót,
3) własne oświadczenie, iŜ roboty nią objęte nie były realizowane z udziałem
podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy albo oświadczenie, iŜ roboty te
realizował podwykonawca i/lub dalszy podwykonawca ze wskazaniem jego nazwy,
siedziby, nr NIP oraz numeru umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą
a podwykonawcą, a takŜe umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą oraz
kopią faktury wystawionej przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę wraz
z dowodem, iŜ naleŜne podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie
zostało mu zapłacone względnie wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem powodów, dla
których płatność się nie naleŜy.
8. Zamawiający moŜe wstrzymać płatność faktury do czasu przedłoŜenia mu przez
wykonawcę dowodów opłacenia faktur podwykonawców oraz dalszych podwykonawców
za roboty ujęte w tej fakturze. W przypadku niezapłacenia przez wykonawcę ww.
naleŜności podwykonawcy/dalszego podwykonawcy bez naleŜytego uzasadnienia,
Zamawiający jest upowaŜniony do zapłaty faktur bezpośrednio na rzecz
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, na zasadach określonych w ust. 9 – 13, ze
skutkiem przekazu, na co Wykonawca i Zamawiający niniejszym wyraŜają zgodę. W
umowie z podwykonawcą Wykonawca zastrzeŜe zgodę podwykonawcy na powyŜsze
uzgodnienie oraz dopilnuje, by analogiczna regulacja znalazła się w umowach
zawieranych przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą.
9. Zamawiający
dokona
bezpośredniej
zapłaty
wymagalnego
wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub który zawarł przedłoŜoną zamawiającemu umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Wykonawca dopilnuje, by w kaŜdej
5
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umowie podwykonawczej podwykonawca/dalszy podwykonawca wyraził zgodę na
przyjecie takiej zapłaty.
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie naleŜności powstałych po
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub po przedłoŜeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie naleŜne wynagrodzenie, bez odsetek, naleŜnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9.
12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający moŜe:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeŜeli Wykonawca wykaŜe niezasadność takiej zapłaty albo
2) złoŜyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości naleŜnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się naleŜy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeŜeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaŜe zasadność
takiej zapłaty.
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, Zamawiającemu przysługuje wobec
Wykonawcy roszczenie o zwrot wypłaconej kwoty, które staje się wymagalne z chwilą
dokonania tej zapłaty, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek dalszych czynności.
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleŜnego
wykonawcy lub moŜe je pokryć z zabezpieczenia, o którym mowa w § 9.

1.
2.

3.

4.

5.
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§5
Zamawiający ustanawia …………… inspektorem nadzoru nad wykonywanymi
robotami.
W przypadku nieobecności osoby, wymienionej w ust. 1 obowiązki inspektora nadzoru
nad wykonywanymi robotami budowlanymi pełnić będzie osoba wyznaczona przez
Zamawiającego.
Wykonawca
ustanawia:
Panią/Pana………………..
kierownikiem
budowy
z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym
zakresie lub bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Wykonawca
zobowiązany jest do zatrudniania kierownika budowy posiadającego uprawnienia
wymienione powyŜej przez cały okres realizacji umowy oraz przedłoŜenia jego wpisu na
izbę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Wykonawca zapewni obecność
ww. osoby na terenie budowy w wymiarze co najmniej ośmiu godzin w kaŜdym dniu
roboczym (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w
czasie prowadzenia robót objętych niniejszą umową.
W przypadku nieobecności osoby wskazanej w ust.3,obowiązki kierownika budowy
pełnić będzie osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia budowlane
i wpis określony w ust.3
Zmiana osób, wskazanych w ust. 1 oraz ust. 3 nie stanowi zmiany niniejszej umowy,
jednak strona dokonująca zmiany zobowiązana jest powiadomić o tym drugą stronę w
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formie pisemnej pod rygorem niewaŜności, niezaleŜnie od obowiązkowych wpisów w w
dzienniku budowy.
§6
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z
przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, za wyjątkiem przypadku
określonego w art. 145 Prawa zamówień publicznych - w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
1) odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy – w wysokości
10% wynagrodzenia umownego,
2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia
umownego za kaŜdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 3
umowy,
3) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia
umownego za kaŜdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu na
usunięcie wad,
4) zwłoki w wykonaniu prac w terminach pośrednich określonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym – 0,5 % wynagrodzenia
brutto określonego w tym
harmonogramie za te część zadania, co do której wykonawca pozo zostaje w zwłoce,
za kaŜdy dzień zwłoki,
5) stwierdzenia przez inspektora nadzoru niewykonania któregokolwiek z obowiązków o
których mowa w §5 ust 3-4 – w wysokości 500 zł za kaŜdy stwierdzony przypadek
6) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia naleŜnego podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za
kaŜdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w umowie podwykonawczej,
7) nieprzedłoŜenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5%
wynagrodzenia umownego za kaŜdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w §
10 ust. 1,
8) nieprzedłoŜenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za
kaŜdy dzień zwłoki licząc od terminów określonych w § 10 ust 4 i ust. 6,
9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w
przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 7 - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
umownego za kaŜdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego przez
Zamawiającego na wprowadzenie zmiany.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, obejmującej zarówno poniesione straty jak i
utracone korzyści.
4. Wykonawca wyraŜa zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z naleŜności za
wykonane roboty oraz pokryte z zabezpieczenia, o którym mowa w § 9.
§7
1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w przypadkach wskazanych w przepisach prawa,
w szczególności w art. 143c ust. 7, art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz w
przepisach kodeksu cywilnego (odstąpienie ustawowe).
2. Zamawiający moŜe nadto w terminie od daty podpisania niniejszej umowy do dnia
określonego w § 2 ust. 1 pkt 3 odstąpić od umowy w przypadku:
7
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1) zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu robót będących przedmiotem niniejszej umowy
dłuŜszej niŜ 7 dni licząc od terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy,
2) jeŜeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo robót zdaniem przedstawiciela
Zamawiającego (inspektora nadzoru) nie pozwoli na terminowe zakończenie robót,
3) jeŜeli Wykonawca prowadzi prace w sposób zagraŜający bezpieczeństwu swoich
pracowników i osób trzecich,
4) jeŜeli Wykonawca zatrudnia pracowników bez zawartych z nimi umów o pracę lub
stosownych umów cywilnoprawnych,
5) gdy Wykonawca
wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z dokumentacją
projektową
6) jeŜeli Wykonawca stosuje materiały i urządzenia niedopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie lub inne niŜ określono w dokumentacji,
7) jeŜeli Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta
trwała dłuŜej niŜ 1 dzień
8) złoŜenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, albo
wydania nakazu zajęcia jego majątku,
9) raŜącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, w tym w szczególności
zatrudnienia podwykonawców z naruszeniem zapisów niniejszej umowy oraz art. 647
1 kodeksu cywilnego.
3. Zamawiający moŜe nadto w terminie do 30 dni od dnia określonego w § 2 ust. 1 pkt 3
odstąpić od umowy w przypadku zwłoki wykonawcy w zakończeniu robót budowlanych
stanowiących przedmiot niniejszej umowy dłuŜszej niŜ 14 dni licząc od terminu
określonego w § 2 ust. 1 pkt 3.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca
zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień
powzięcia wiadomości o odstąpieniu oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.
§8
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady
robót budowlanych umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego oraz
powstałe w okresie rękojmi.
2. Okresy gwarancji i rękojmi za wady są jednakowe. JednakŜe bieg terminu do
wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi, ulega zawieszeniu z
dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie i termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez
Wykonawcę
wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo
bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
3. Zamawiający moŜe wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezaleŜnie od uprawnień
wynikających z rękojmi.
4. Postępowanie przy wystąpieniu wad objętych rękojmią:
1) o wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie
pisemnej lub faxem na numer …………….,
2) istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego
i Wykonawcy. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w piśmie nie przystąpi do
spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym – wiąŜącym dla Stron jest protokół
sporządzony przez Zamawiającego,
3) termin usunięcia wad określa Zamawiający w protokole,
4) usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiającego,
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5) wady nie usunięte w terminie, o którym mowa w pkt 3 i których Wykonawca nie
usunie pomimo pisemnego ostrzeŜenia Zamawiającego, w kolejnym wyznaczonym w
piśmie terminie, mogą być zlecone przez Zamawiającego do usunięcia osobom
trzecim. Koszt usunięcia tych wad będzie pokryty przez Wykonawcę, który zapłaci
kwoty ujęte w fakturze wystawionej przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty
jej otrzymania.
5. Warunki gwarancji oraz tryb realizacji uprawnień z gwarancji określa karta gwarancyjna,
której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
6. Zamawiający moŜe przekazać uprawnienia z rękojmi i gwarancji wybranemu przez siebie
uŜytkownikowi obiektu, na co Wykonawca niniejszym wyraŜa zgodę.
§9
1. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wynosi ...................... złotych (słownie
złotych: ..................................................), co stanowi …. % wynagrodzenia umownego
określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy i Wykonawca wniósł je w postaci
............................. Wykonawca wniósł wyŜej określone zabezpieczenie przed
podpisaniem umowy. Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia naleŜytego
wykonania umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez zamawiającego za naleŜycie wykonane, z tym zastrzeŜeniem, iŜ
Zamawiający pozostawia 30 % wysokości zabezpieczenia na zabezpieczenia roszczeń z
tytułu rękojmi za wady i tę kwotę zwraca Wykonawcy jednorazowo nie później niŜ w 15.
dniu po upływie okresu rękojmi za wady, chyba Ŝe wykorzysta ją w okresie rękojmi na
pokrycie roszczeń wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi.
3. JeŜeli zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy jest wnoszone w postaci gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, a odbiór końcowy następuje po terminie zakończenia
robót, określonym § 2 ust. 1 pkt 3, Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania ze strony
Zamawiającego przedłoŜyć aneks do udzielonej Zamawiającemu gwarancji, przewidujący
przedłuŜenie jej obowiązywania na cały okres realizacji oraz cały okres rękojmi,
udzielonej zgodnie z § 8 ust. 1 – ust. 4. PrzedłuŜenie to winno nastąpić w terminie nie
późniejszym niŜ 30 dni przed upływem terminu obowiązywania gwarancji w zakresie
zabezpieczenie naleŜytego wykonania, określonego w jej tekście. W przypadku
niewykonania obowiązku przedłoŜenia aneksu do gwarancji, przewidującego przedłuŜenie
jej obowiązywania na cały okres rękojmi w terminie określonym w zdaniu poprzednim,
Zamawiający będzie uprawniony do wystąpienia do gwaranta o wypłatę sumy objętej
gwarancją.
§ 10
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany do
przedłoŜenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy musi zawierać co
najmniej szczegółowe określenie zakresu prac podwykonawcy, wysokość wynagrodzenia,
sposób jego obliczenia, w razie ustalenia wynagrodzenia kosztorysowego: obowiązek
sporządzenia kosztorysu powykonawczego i dołączenia go do kaŜdej faktury oraz termin
zapłaty wynagrodzenia, zgodny z ust. 2, oraz być zgodny z wymaganiami wskazanymi w
ust. 9. Projekt ten Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu nie później niŜ 15 dni przed
planowanym zawarciem umowy.
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2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moŜe być dłuŜszy niŜ 30 dni od dnia
doręczenia wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub
roboty budowlanej i jednocześnie musi być krótszy niŜ termin zapłaty za dane
roboty/usługi/dostawy wynikający z niniejszej umowy. Wykonawca dopilnuje, by
analogiczna regulacja znalazła się w umowach zawieranych przez podwykonawcę z
dalszym podwykonawcą.
3. Zamawiający, w terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza pisemne zastrzeŜenia do tego projektu
umowy, o ile:
1) nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 9 lub
2) nie zawiera postanowień, wskazanych w ust. 2 zdanie ostatnie lub
3) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuŜszy niŜ określony w ust. 2 zdanie
pierwsze lub
4) nie zawiera postanowień, wskazanych w § 4 ust. 9 zdanie ostatnie.
Wykonawca wyraŜa zgodę o doręczenie pisemnych zastrzeŜeń drogą elektroniczną, pod
adresem …………………………………, pod warunkiem ich niezwłocznego wysłania
drogą pocztową. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeŜeń do przedłoŜonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w ww. terminie uwaŜa się
za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
5. Zamawiający, w terminie do 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których
mowa w ust. 3 zdanie pierwsze. Wykonawca wyraŜa zgodę o doręczenie sprzeciwu drogą
elektroniczną, pod adresem …………………………………, pod warunkiem ich
niezwłocznego wysłania drogą pocztową. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do
przedłoŜonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w
terminie ww. wymienionym uwaŜa się za akceptację umowy przez Zamawiającego
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości
mniejszej niŜ 0,5% wynagrodzenia, określonego § 4 ust. 1. Wyłączenie, o którym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niŜ 50
000 zł.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeŜeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuŜszy
niŜ określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
Wykonawca wyraŜa zgodę o doręczenie wezwania drogą elektroniczną, pod adresem
…………………………………, pod warunkiem niezwłocznego wysłania go drogą
pocztową.
8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
9. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane spełniać winna
następujące warunki:
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1)

być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem zasad techniki sporządzania tego
typu dokumentów (legislacji) oraz przy dołoŜeniu naleŜytej staranności,
2) precyzyjnie określać przedmiot – zakres obowiązków podwykonawcy,
3) zakres przedmiotowy umowy nie moŜe być zmieniany przez jej strony, bez względu
na tryb ani przyczynę, bez zgody Zamawiającego,
4) terminy wykonania robót przez podwykonawcę muszą być zgodne z terminami,
wynikającymi z niniejszej umowy zarówno w odniesieniu do realizacji umowy
podwykonawczej jako całości, jak i w odniesieniu do terminów pośrednich
przewidzianych w umowie i dołączonym do niej harmonogramie (o ile był
sporządzony),
5) umowa podwykonawcza nie moŜe zawierać Ŝadnych obowiązków, obciąŜających
Zamawiającego poza tymi, które wynikają z niniejszej umowy; dotyczy to w
szczególności dokonywania odbiorów robót/usług/dostaw podwykonawcy,
6) wszelkie obowiązki kaŜdej ze stron umowy podwykonawczej winny być zaopatrzone
w odpowiednie terminy realizacji; dotyczy to w szczególności przekazywania
terenu/frontu robót, odbiorów, dostaw i innych świadczeń Wykonawcy na rzecz
podwykonawcy, udostępnienia mediów itd.,
7) umowa podwykonawcza nie moŜe zawierać zapisów niezgodnych z bezwzględnie
obowiązującym prawem,
8) jeśli w umowie podwykonawczej przewidziane będą odbiory częściowe, to winna ona:
a) precyzyjnie określać, jakie roboty/dostawy/czynności będą przedmiotem takiego
odbioru,
b) wskazywać szczegółowo sposób obliczania wynagrodzenia za roboty objęte tymi
odbiorami,
9) jeśli w umowie podwykonawczej przewidziane będzie wynagrodzenie kosztorysowe,
umowa winna przewidywać obowiązek dołączania do kaŜdej faktury podwykonawcy
kosztorysu robót nią objętych,
10) do projektu umowy podwykonawczej oraz do umowy podwykonawczej naleŜy
dołączyć:
a) dokumentację, na podstawie której podwykonawca ma realizować objęte nią
roboty, zgodnie z art. 6471 § 2 kc,
b) wszystkie wskazane w jej treści załączniki.
§ 11

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych.
3. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach :
1) 3 egzemplarze dla Zamawiającego,
2) 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 2
KARTA GWARANCYJNA
WZÓR

Gwarantem jest Wykonawca Umowy:
……………………………………………………..
adres: ...........................................................................................................................................
Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Zamawiający:
Gmina Miejska Kraków Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Adres do korespondencji:
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie w Krakowie, ul. W. Sławka 10
30-633 Kraków

1. Przedmiot i termin gwarancji
1)

2)

3)

4)
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Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy pn.„ Przedszkole
Samorządowe nr 187 os. Piastów 48 – zagospodarowanie terenów rekreacyjnosportowych – budowa placu sportowego” określonego w umowie oraz w innych
dokumentach stanowiących załączniki do tej umowy. W ramach gwarancji Gwarant
jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań,
o których mowa w punkcie 2.2).
Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji w odniesieniu do
całego przedmiotu umowy, niezaleŜnie od tego czy został on wykonany osobiście
przez Wykonawcę czy teŜ przez zatrudnionych przez niego podwykonawców.
Gwarant gwarantuje Ŝe zastosowane materiały i dostarczone urządzenia są fabrycznie
nowe, naleŜytej jakości oraz Ŝe zapewniają właściwą, bezawaryjną eksploatację
obiektu zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach wskazanych w pkt 1.1).
Okres gwarancji wynosi:
1. na nawierzchnie poliuretynowe 60 miesięcy oraz
2. na pozostały zakres: …. miesięcy (wpisać okres, wskazany w
formularzu oferty, złoŜonej w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w wyniku którego Strony zawarły umowę, nie
krótszy niŜ 36 miesięcy),
i liczony jest od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego
przedmiotu umowy, a w przypadku gdy protokół ten zawiera listę wad stwierdzonych
przy odbiorze – od daty ich usunięcia, potwierdzonej protokolarnie.
JeŜeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych napraw rzeczy
objętej gwarancją, termin gwarancji będzie biec na nowo od chwili dostarczenia
rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej, co dotyczy odpowiednio
takŜe wymiany część rzeczy. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedłuŜeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją
Zamawiający nie mógł z niej korzystać.
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5)

Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, naleŜy przez to
rozumieć: wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 §1 k.c. a takŜe awarię, to jest
kaŜde zakłócenie prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy w okresie
objętym gwarancją.

2. Obowiązki i uprawnienia Stron.
1) W przypadku wystąpienia wady w przedmiocie objętym umową Zamawiający jest
uprawniony do:
a) Ŝądania usunięcia wady, a w przypadku, gdy dana wada była juŜ dwukrotnie
naprawiana - do Ŝądania wymiany wadliwego elementu na nowy, wolny od wad;
b) określenia odpowiedniego terminu usunięcia zgłoszonej wady,
c) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany wadliwego elementu na wolny od wad,
d) Ŝądania od Gwaranta kar umownych i określonych w umowie i odszkodowań,
e) w razie niewykonania napraw w ramach gwarancji Zamawiający moŜe usunąć
wadę na koszt na ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z
niniejszej gwarancji; nie wymaga to upowaŜnienia sądu.
2) W przypadku wystąpienia wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowiązany
do:
a) terminowego spełnienia Ŝądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady,
przy czym usunięcie wady moŜe nastąpić równieŜ poprzez wymianę wadliwego
elementu wchodzącego na wolny od wad;
b) zapłaty kar umownych określonych w umowie, a w przypadku gdy nie pokryją one
szkody – takŜe zapłaty odszkodowania,
c) zwrotu kosztów wykonania zastępczego, o którym mowa w pkt 1 ppkt e.
3) Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady”, naleŜy przez to
rozumieć równieŜ wymianę wadliwego elementu wchodzącego w zakres przedmiotu
umowy na wolny od wad.
4) Gwarant będzie usuwać wady w miejscu, w którym wada została ujawniona (obiekt:
Przedszkole Samorządowe nr.187 w Krakowie os. Piastów 48.).
5) Gwarancja niniejsza nie jest warunkowana warunkami gwarancji, udzielonych przez
producentów/dostawców przedmiotu zamówienia, zatrudnionych przez Gwaranta. Wszelkie
obowiązki wynikające z gwarancji obciąŜają wyłącznie Gwaranta.

3. Tryb usuwania wad
1) Gwarant obowiązany jest niezwłocznie podjąć działania zmierzające do usuwania
ujawnionej wady nie później niŜ w ciągu 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia wady
przez Zamawiającego. Przez dni robocze strony rozumie się dni od poniedziałku do
soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2) Gwarant będzie kierować do usuwania wad wyłącznie osoby, posiadające
doświadczenie i/lub uprawnienia niezbędne dla usunięcia danej wady; na Ŝądanie
Zamawiającego
Gwarant
przedstawi
mu
dowód
posiadania
tych
uprawnień/doświadczenia przez te osoby. Gwarant, w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokołu końcowego odbioru robót objętych umową, przekaŜe
Zamawiającemu imienną listę osób, które upowaŜnia do dokonywania napraw w
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ramach gwarancji i będzie tę listę aktualizować stosownie do potrzeb w całym okresie
gwarancji.
3) Usunięcie wad uwaŜa się za skuteczne z chwilą podpisania przez Zamawiającego
protokołu odbioru naprawy/wymiany

4. Przeglądy gwarancyjne
1) Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą jeden raz roku w okresie
obowiązywania gwarancji.
2) Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający,
zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie lub drogą elektroniczną pod adresem
wskazanym w pkt 5 ppkt 3 lit a, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
3) W skład komisji przeglądowej będą wchodziły 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiającego oraz osoba wyznaczona przez Gwaranta. JeŜeli Gwarant został
prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego,
niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało Ŝadnych ujemnych
skutków dla waŜności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisje przeglądową.
4) Z kaŜdego przeglądu gwarancyjnego Zamawiający sporządzi protokół przeglądu
gwarancyjnego w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i
dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający
niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz protokołu przeglądu.
5) Ujawnione w toku przeglądu gwarancyjnego wady Gwarant usunie w trybie
określonym w ust. 3.

5. Komunikacja
1) Zamawiający i Gwarant sporządzą i prześlą drugiej Stronie wykaz osób
upowaŜnionych do kontaktów, przekazywania, przyjmowania zgłoszeń o wadach i
potwierdzania przyjęcia zgłoszenia o wadach oraz podpisywania protokołów
odbiorów usunięcia wad, a takŜe do udziału w przeglądach, o których mowa w ust. 3.
2) O kaŜdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem lub emailem
pod wskazanym numerem telefaxu/adresem e’mailowym. Za skuteczne uznaje się
powiadomienie Gwaranta o wadzie nawet w przypadku, jeŜeli kontakt telefoniczny
nie dojdzie do skutku, a Zamawiający wyśle powiadomienie faksem na wskazany
numer Gwaranta i uzyska generowane przez aparat faxujący/pocztę elektroniczną
potwierdzenie, iŜ połączenie było prawidłowe i przesyłka została dostarczona.
3) Gwarant jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i określić
sposób usunięcia wady. Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, a następnie za
pośrednictwem telefaksu/e’maila.
a) Gwarant podaje następujące dane kontaktowe: nr telefonu …………., nr
faksu………., adres poczty elektronicznej: ………………..
b) Zamawiający podaje następujące dane kontaktowe: nr telefonu …………., nr
faksu………., adres poczty elektronicznej: ………………..
4) Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie
pisemnej. Wszelkie pisma kierowane do Strony druga Strona winna wysyłać na adres
korespondencyjny wskazany na wstępie.
14

Przedszkole Samorządowe nr 187 os. Piastów 48 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnosportowych – budowa placu sportowego.

5) O zmianach adresów i danych kontaktowych, o których mowa w pkt 3 oraz w
nagłówku niniejszej Karty Gwarancyjnej Strony obowiązane są informować się
niezwłocznie, nie później niŜ 3 dni od chwili zaistnienia zmiany, pod rygorem
uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.
6) Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złoŜenia wniosku o upadłość lub
likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

6. Postanowienia końcowe
1) W razie przekazania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji wybranemu
uŜytkownikowi obiektu, Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę w formie
pisemnej.
1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
2) Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią umowy.
3) Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod
rygorem niewaŜności.
Podpis osób reprezentujących Gwaranta
(zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru)
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