zawarta dnia ………………………….w Szczecinie pomiędzy:
Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy pod nr KRS 0000334972, NIP
525-000-73-13, Kapitał zakładowy 774.140.000 zł w całości wpłacony
reprezentowaną przez:
Jacka Misztaka – Dyrektora Operacyjnego ds. Nieruchomości w Szczecinie , na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa
na rzecz Pionu Infrastruktury Obszar ds. Nieruchomości w Szczecinie, z siedzibą: al .Niepodległości
41/42,70-940 Szczecin, który jest jednostką organizacyjną Poczty Polskiej
zwany w treści umowy ,,Zamawiającym''
a:
…………………………… zamieszkałym w ………………. kod pocztowy …………….., przedsiębiorcą
działającym pod firmą …………………….. z siedzibą w ………………. wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ……………., Regon
………….., PESEL: ……………….. zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez
………………………….
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, które miałyby
wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej
zawarcia.
Przedmiot umowy
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowalne w zakresie
remontu: Wymiana okien na budynku UP Barwice pl. Wolności 4, - zgodnie z przedmiarem
robót
2. Zakres robót w sposób pomocniczy określa: przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami uprawnienia do realizacji robót
objętych umową.
4. Wykonawca oświadcza, że obiekt wymieniony w ust. 1 umowy oraz wszelkie jego właściwości są
mu dokładnie znane i że bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie robót objętych
umową zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, oraz obowiązującymi przepisami.

1.

2.

Wynagrodzenie
§2
Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie
w wysokości ……………. zł brutto (słownie: ………………………………… zł), łącznie z podatkiem
VAT, w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami.
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie podlega podwyższeniu, bez względu na faktyczny
zakres robót, niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia i oddania go do użytkowania.
Obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy bezpośrednio i pośrednio związane z zawarciem i
wykonaniem umowy, nawet te, których wcześniej nie przewidział.

1.
2.

Termin realizacji umowy
§3
Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty w terminie: 4 tygodni od przekazania placu budowy.
Przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie prac nastąpi w terminie - 7 dni od podpisania umowy

3.

4.

5.

6.

7.

W okresie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren prac w stanie wolnym od
przeszkód komunikacyjnych oraz składował i usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne
materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające
wywozu będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu
przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.. Wykonawca w trakcie realizacji
przedmiotu umowy ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych
odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany do przekazania
powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować
Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru
końcowego przedmiotu umowy.
Wykonawca oraz osoby świadczące na jego rzecz w jakiejkolwiek formie, zobowiązani są do nie
rozpowszechniania informacji o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym,
stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć przed zniszczeniem rzeczy znajdujące się
w remontowanych pomieszczeniach oraz przestrzegać przepisów BHP i ochrony
przeciwpożarowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z wykonywaniem robót
w remontowanym obiekcie.

§4
Roboty będą wykonywane z materiałów własnych Wykonawcy. Zamawiający może zażądać
przedstawienia dowodów zakupu na materiały. Materiały powinny odpowiadać wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.
2.

3.

4.

Podwykonawstwo
§5
Wykonawca uprawniony jest do zlecenia podwykonawcy następującego zakresu prac: montaż okien.
Po zakończeniu robót wykonanych przez Podwykonawców, Wykonawca ma obowiązek zgłosić
wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu. Po bezusterkowym odbiorze robót przez
Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek uregulować zobowiązania finansowe wobec
Podwykonawców i przedłożyć Zamawiającemu dowód zapłaty tego wynagrodzenia.
W przypadku nie zastosowania się Wykonawcy do postanowień ust. 4, Zamawiający ma prawo
wstrzymać płatności należne Wykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót w kwocie
odpowiadającej zobowiązaniom finansowym Wykonawcy wobec Podwykonawców realizujących
zakres robót określonych w umowie.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy
pomocy Podwykonawcy.
Odstąpienie i wypowiedzenie umowy
§6

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, gdy:
a) Wykonawca narusza postanowienia umowy, w szczególności wykonuje roboty w sposób
nieprawidłowy pomimo pisemnego upomnienia, a z dotychczasowego postępu prac można
wnioskować, że zagrożony jest termin wykonania przedmiotu zamówienia.
b) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:
a) Wykonawca nie przystąpił w terminie określonym w § 3 ust. 2 do wykonania zleconych prac, a
opóźnienie przekracza 5 dni.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.
4. Odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności.
5. W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
obowiązki obejmujące między innymi:

a) w terminie siedmiu dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub
wypowiedzeniu umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół
inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy lub jej
wypowiedzenia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt
Strony powodującej odstąpienie od umowy. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia
umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy koszt
zabezpieczenia robót w całości ponosi Wykonawca,
c) Zamawiający po podpisaniu przez obie Strony protokołu inwentaryzacji robót w toku
i zabezpieczeniu przez Wykonawcę przerwanych robót, dokona przejęcia od Wykonawcy pod
swój dozór teren budowy.
Kary umowne
§7
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących
przypadkach:
a) za opóźnienie w terminie wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia
brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy, za
każdy dzień opóźnienia,
c) za odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2
ust. 1 umowy.
2. Wysokość kar umownych Wykonawcy nie może przewyższać wysokości wynagrodzenia brutto.
3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy, z wyłączeniem zapisu
ust. 1 lit. c.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych
przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy, za
wyjątkiem przypadku określonego w § 6 ust. 3.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z płatności wynagrodzenia
Wykonawcy, wynikającego z wystawionej przez niego faktury , na co Wykonawca wyraża zgodę przy
jednoczesnym pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o skorzystaniu z tego prawa. Potrąceń kar
umownych na podstawie wystawionych przez Zamawiającego not obciążeniowych dokonywać będzie
jednostka organizacyjna Zamawiającego wskazana w § 11 ust. 1 umowy.
§8
Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, a także w innych przypadkach niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar do wysokości poniesionej szkody na zasadach
ogólnych Kodeksu cywilnego.

1.

2.

3.
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5.

Rozliczenie finansowe między stronami
§9
Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową
(rachunkiem końcowym) po zakończeniu robót, potwierdzoną protokołem odbioru końcowego
wykonanych robót podpisanego przez obie strony.
Zamawiający dopuszcza zapłatę za część wykonanych robót na podstawie faktur częściowych
(rachunków częściowych) w oparciu o protokół odbioru robót częściowych. Warunkiem dokonania
płatności, jest uprzednie poinformowanie Zamawiającego o zamiarze dokonania odbioru częściowego,
uzyskanie jego zgody, a następnie sporządzenie protokołu odbioru robót częściowych,
potwierdzającego wykonanie prac, podpisanego przez obie strony. Wartość faktur (rachunków)
częściowych nie może przekroczyć 80 % umówionego wynagrodzenia.
Do każdej faktury (rachunku) Wykonawca załączy oświadczenie Podwykonawców, o uregulowaniu
przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z zawartych umów pod rygorem wstrzymania płatności.
Zapłata faktury (rachunku) nastąpi w ciągu 21 dni od jej otrzymania wraz z protokołem odbioru robót i
oświadczeniami, o których mowa w ust. 3, przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.
Fakturę (Rachunek) należy wystawić i przesłać na: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar ds.
Nieruchomości w Szczecinie, al. Niepodległości 41/42 ,70-940 Szczecin NIP 525-000-73-13. Faktury

(rachunki), protokoły odbioru i oświadczenia Podwykonawców Wykonawca
Zamawiającemu w oryginale.
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą rozliczeń w walutach obcych.

przekazuje

§ 10
1. W przypadku zakończenia robót ulegających zakryciu konieczny jest odbiór częściowy potwierdzony
stosownym protokołem podpisanym przez obie strony.
2. Odbiór częściowy nastąpi protokolarnie w ciągu pięciu dni roboczych od daty zgłoszenia przez
Wykonawcę o gotowości do odbioru.
3. Odbiór
końcowy
przedmiotu
umowy
nastąpi
protokolarnie
po
zakończeniu
robót
w ciągu dziesięciu dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do
odbioru.
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na dzień odbioru dokumentację powykonawczą, w tym:
świadectwa materiałowe, deklaracje, certyfikaty, pomiary elektryczne oraz inne dokumenty określone
przepisami Prawa budowlanego.

1.
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Przedstawiciele Stron
§ 11
Umowę nadzoruje Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar ds. Nieruchomości w Szczecinie
przy al. Niepodległości 41/42.
Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru inwestorskiego na budowie odpowiedzialnych za
nadzór nad realizacją umowy:
Zamawiający wyznacza koordynującego Inspektora nadzoru w osobie:
• Krzysztof Olesiak. – Inspektor nadzoru robót budowlanych tel. 502017421
e-mail: Krzysztof.olesiak@poczta-polska.pl
Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy jest:
• ………………………….
e-mail: ………………………………
Zmiana przedstawicieli, jak też powołanie nowych nie stanowi zmiany umowy, wymaga jednak
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
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4.
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Gwarancja i rękojmia
§ 12
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy z najwyższą starannością zapewniając, że
przedmiot umowy będzie wolny od wad i usterek.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady zmniejszające wartość
lub użyteczność przedmiotu umowy, jak też świadczące o jego wykonaniu niezgodnie z
obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi liczonej od daty podpisania
pozytywnego protokołu odbioru końcowego upoważniając go do alternatywnego wykonywania
uprawnień z obu tytułów według uznania Zamawiającego.
W dniu odbioru końcowego Wykonawca wystawi Zamawiającemu dokument gwarancyjny, na
warunkach określonych w Załączniku Nr 2 do umowy.
Nie usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych protokolarnie wad i usterek w zakreślonym terminie,
uprawnia Zamawiającego do wykonania tych czynności na koszt Wykonawcy, naliczenia kar
umownych zgodnie z § 7 ust. 1 lit. b oraz powoduje przedłużenie terminu gwarancji określonego w ust.
3 o czas wykonywania tych czynności.

§ 13
1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody
osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji umowy, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 80000 zł
2. Umowa musi obejmować również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za działania
podwykonawców.
3. Wykonawca jest zobowiązany kontynuować ubezpieczenie, o którym mowa powyżej przez cały okres
realizacji umowy.
4. Wykonawca na dowód zawarcia umowy ubezpieczenia przedkłada kopię polisy, jako załącznik do
umowy.
5. Jeżeli Wykonawca nie dokona ubezpieczenia lub nie będzie kontynuował przez czas trwania umowy
ubezpieczenia, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na koszt Wykonawcy z

jednoczesnym prawem do potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia z wynagrodzenia
Wykonawcy.
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Ochrona informacji
§ 14
Zamawiający zastrzega, iż informacje dotyczące rozwiązań ochrony fizycznej i technicznej oraz
organizacji działania Zamawiającego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 1 w zakresie
wykraczającym poza cel umowy łączącej Strony będzie stanowić naruszenie istotnych interesów
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 także po
wygaśnięciu niniejszej umowy.
Wykonawca potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności wynikającej z przepisów art. 18 i art. 23
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązuje się pouczyć osoby, które na jego rzecz
będą realizowały postanowienia umowy, o treści niniejszego paragrafu oraz o odpowiedzialności, o
której w nim mowa, a także zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu pisemne oświadczenia tych
osób o dokonanym pouczeniu.
Siła wyższa
§ 15
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej.
Przez siłę wyższą rozumie się wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, a
które zaistniały po zawarciu niniejszej umowy. W szczególności za siłę wyższą uznać należy takie
wydarzenia jak działania wojenne, niepokoje społeczne, trzęsienia ziemi, klęski żywiołowe, pożary,
powodzie, działania władz - o ile mają wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień niniejszej
umowy i nie są wynikiem okoliczności zawinionej przez Stronę.
W razie wystąpienia przypadku siły wyższej mającego negatywny wpływ na prawidłowe realizowanie
postanowień niniejszej umowy, Strona dotknięta siłą wyższą zostaje zwolniona ze swoich zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy na czas występowania siły wyższej, a uzgodnione terminy zostaną
odpowiednio przedłużone.
W razie wystąpienia przypadku siły wyższej Strona, która ze względu na siłę wyższą nie może
zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana powiadomić pisemnie o tym fakcie drugą Stronę
oraz podać dane na temat okoliczności siły wyższej oraz ich wpływu na realizację zobowiązań.
Po ustaniu siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana niezwłocznie
powiadomić pisemnie drugą Stronę o fakcie ustania okoliczności lub zdarzeń siły wyższej. Po
otrzymaniu zawiadomienia Strony ustalą nowy termin realizacji umowy.

Postanowienia końcowe
§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
§ 17
Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego
rzeczowo sądu powszechnego w Szczecinie.
§ 18
Wszelkie wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz
osób trzecich.
§ 19
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:
1. Kosztorys Wykonawczy
2. Karta Gwarancyjna
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Informacja przeznaczona dla osób wyznaczonych do kontaktu, których dane osobowe
zostały udostępnione Poczcie Polskiej S.A. w związku z realizowaną umową…………...
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Poczta Polska S.A. informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul.
Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@pocztapolska.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktu, w związku z
realizowaną Umową na podstawie art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia.
4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, numer telefonu,
adres e-mail.
5. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii
Europejskiej i mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony
danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z
rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft
standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję
Europejską,
dostępne
są
pod
adresem:
https://www.microsoft.com/enus/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Pocztą
Polską S.A. na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w zakresie ochrony danych osobowych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
Umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z tej Umowy.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Poczcie Polskiej S.A przez:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Załącznik Nr 2 do umowy

KARTA GWARANCYJNA
określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji
za wady fizyczne wykonanych robót

1. Przedmiotem
karty
gwarancyjnej
są
roboty
budowlane
objęte
umową
nr ………………….. z dnia …………… r.
Nazwa budynku i adres: ……………………………………………………….
2. Data odbioru robót: ……………………r.
3. Ogólne warunki gwarancji:
3.1. Wykonawca oświadcza, że roboty objęte niniejszą gwarancją zostały wykonane zgodnie z
umową, projektem technicznym, przepisami techniczno - budowlanymi i zasadami wiedzy
technicznej.
3.2. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych w okresach
trwania gwarancji. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o wykryciu wady poprzez pisemne
zawiadomienie wyznaczając termin oględzin i sporządzenia protokołu.
3.3. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania wad w terminie siedmiu dni od
daty powiadomienia przez Zamawiającego, a wad szczególnie uciążliwych w terminie
jednego dnia.
3.4. Po upływie terminów wskazanych w pkt. 3.3. Zamawiający wyznaczy termin dodatkowy na
usunięcie wad, a po jego bezskutecznym upływie uprawniony jest do powierzenia usunięcia
wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
3.5. Okresy gwarancji na poszczególne elementy ulegają wydłużeniu o okresy dokonywania
napraw gwarancyjnych oraz okresy trwania przeszkód uniemożliwiających dokonanie
naprawy.
3.6. Usunięcie wad winno nastąpić w najkrótszym możliwym ze względów technicznych terminie
w uzgodnieniu z Zamawiającym.
3.7. Stwierdzenie usunięcia wad nie może nastąpić później niż w ciągu 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.
3.8. Jeżeli wada fizyczna elementu budynku o dłuższym okresie gwarancji spowodowała
uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje
się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach.
3.9. Wykonawca nieodpłatnie usunie uszkodzenia obiektu powstałe w trakcie wykonywania
naprawy gwarancyjnej.
3.10. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:
a. siły wyższej
b. normalnego zużycia budynku lub jego części,
c. szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a w szczególności konserwacji i użytkowania
budynku w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
4. Czas trwania gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
końcowego robót. Czas trwania wynika z okresu niezbędnego do ujawnienia się lub wykrycia
wady, nie określa natomiast trwałości obiektu i wmontowanych urządzeń.
5. Okres gwarancji wynosi: 36 miesięcy.
6. W przypadku usuwania przez Wykonawcę w okresie trwania gwarancji, przynajmniej trzy razy tej
samej usterki lub wady, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania od nowa remontu, w
zakresie prac, w których to zjawisko miało miejsce.
7. Naturalne zużycie związane z eksploatacją nie jest objęte gwarancją.
8. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłaszanych wad, przyczyn ich powstania i sposobu ich usunięcia
Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru powykonawczej
dokumentacji technicznej i protokołu przekazania budynku do eksploatacji.
9. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy jest równy
okresowi gwarancji określonemu w pkt. 5.
Zamawiający:

Wykonawca:

