PROJEKT

RPI-LU.RI/16/R-7/CD/2019

załącznik nr 3 do umowy

..............................................................................
( PIĘCZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY )

KARTA GWARANCYJNA
Zgodnie z postanowieniami umowy z dnia ............................ r., przedmiotem której jest realizacja zadania
budowlanego:
„Remont UP Lublin 56”
..................................................................................................................................................................udziela
gwarancji jakości wykonania przedmiotu zamówienia na okres 36 miesięcy na następujących warunkach:
1. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu
zamówienia. W okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji Zamawiający dokona przeglądu
wykonanych robót, objętych przedmiotem zamówienia. W przypadku braku wad, niezwłocznie po
upływie terminu gwarancji dokonany zostanie ostateczny, pogwarancyjny odbiór przedmiotu zamówienia
potwierdzony spisaniem stosownego protokołu, podpisanego przez Strony. JeŜeli w toku czynności
przeglądu zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający moŜe Ŝądać ich usunięcia wyznaczając stosowny
termin. W takim przypadku ostateczny, pogwarancyjny odbiór przedmiotu zamówienia (potwierdzony
spisaniem stosownego protokołu podpisanego przez Strony) dokonany zostanie po usunięciu
stwierdzonych wad i potwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego (inspektora nadzoru
inwestorskiego).
2. Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy przedmiotu zamówienia z
tytułu rękojmi za wady. Jej okres biegnie wraz z okresem rękojmi za wady.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad przedmiotu
zamówienia (wykonanych robót oraz dostarczonych i wbudowanych materiałów, wyrobów budowlanych,
urządzeń i podzespołów).
4. O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę - Gwaranta w formie pisemnej podając rodzaje
stwierdzonej wady.
5. W przypadku, gdy wykonany przedmiot zamówienia ma wady, Zamawiający moŜe Ŝądać ich usunięcia
wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. JeŜeli stwierdzone wady uniemoŜliwiałyby
uŜytkowanie obiektu, przystąpienie do usunięcia wad nastąpi niezwłocznie tj. w terminie do 24 godzin od
powiadomienia.
6. Fakt usunięcia wad zostanie potwierdzony w spisanym obustronnie protokole.
7. Gdy wady usunąć się nie dadzą, albo, gdy z okoliczności wynika, Ŝe Wykonawca nie zdoła ich usunąć w
czasie odpowiednim, Zamawiający moŜe od umowy odstąpić - jeŜeli wady te są istotne, a jeŜeli nie są
istotne, Zamawiający moŜe Ŝądać obniŜenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
8. W przypadku wystąpienia wad materiałów, wyrobów budowlanych, które będą się powtarzały, bądź
których nie da się usunąć, Gwarant – Wykonawca zobowiązany będzie do ich wymiany na swój koszt.
9. Na podstawie niniejszej gwarancji Zamawiający ma prawo Ŝądać usunięcia wad i wyrównania szkód
spowodowanych istnieniem tych wad, w drodze polubownej od Wykonawcy, określając termin ich
usunięcia. Po bezskutecznym upływie określonego terminu, moŜe Ŝądać ustalenia na drodze sądowej
istnienia powyŜszego obowiązku lub zlecić usunięcie wad i szkód na koszt Wykonawcy innemu
podmiotowi (pokrywając powstałą naleŜność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia naleŜytego
wykonania umowy). Uprawnionego z gwarancji – Zamawiającego nie obciąŜa dowód, z jakich przyczyn
powstała wada w zrealizowanym przez Wykonawcę - Gwaranta przedmiocie zamówienia.
10. Odpowiedzialność Wykonawcy - Gwaranta nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn zewnętrznych i
nie pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z jego działaniem lub zaniechaniem przy
wykonywaniu przedmiotu umowy tj. wad i uszkodzeń spowodowanych siłami wyŜszymi, niewłaściwym
uŜytkowaniem, bądź nieprzestrzeganiem instrukcji ich uŜytkowania, itp.
11. W przypadku reklamacji wady Wykonawca - Gwarant, na swój koszt przedstawi dowód uwalniający
Wykonawcę od odpowiedzialności za wystąpienie wady.
12. Prawa i obowiązki stron, które nie są uregulowane w niniejszej Karcie Gwarancyjnej regulowane będą w

oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
13. Karta gwarancyjna waŜna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia, podpisaną przez
strony umowy.

Lublin, dnia ................................... r.

……………………….
Wykonawca – Gwarant
(pieczęć i podpis)
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załącznik nr 4 do umowy

POROZUMIENIE

o współpracy pracodawców, których pracownicy / osoby świadczące dla nich pracę jednocześnie
wykonują prace w tym samym miejscu, dotyczące zapewnienia im bezpiecznych warunków pracy
oraz o wyznaczeniu koordynatora ds. bhp
sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy

Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy
następującymi pracodawcami:

1. Pocztą Polską S.A. działającą poprzez
..................................................................................................................................................
(pełnomocnik - nazwa jednostki organizacyjnej)
w ...............................................................................................................................................
(miejscowość)

zwanym dalej Zamawiającym
a
2. ..................................................................................................................................................
(nazwa zakładu pracy)

w …...........................................................................................................................................
(miejscowość)

zwanym dalej Wykonawcą

Ilekroć w niniejszym porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie się przez
to Zamawiającego oraz Wykonawcę.
§1
Pracodawcy – strony niniejszego porozumienia zgodnie oświadczają, Ŝe ich pracownicy / osoby świadczące
dla nich pracę wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu
Chodel. Ul. ……….
...........................................................................................................................................................................
(adres miejsca wykonywania pracy)

– zwanym dalej miejscem pracy w okresie od ………..

do……… .

* Niepotrzebne skreślić
§2
Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą oraz z ustanowionym koordynatorem ds. bhp w
zakresie
i
w
celu
zapewnienia
pracującym
w
miejscu
pracy
osobom
bezpiecznej
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i higienicznej pracy.

Pracodawcy
w osobie

ustalają

koordynatora

ds.

§3
bhp
w

zakresie

przedmiotowego

porozumienia

....................................................................................................................................................
(nazwisko i imię)
……………….…………………………………………………………………………………………...
(telefony kontaktowe, adres e-mail)
który sprawować będzie nadzór osobiście nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp
przez wszystkich zatrudnionych w miejscu pracy. Koordynator będzie w szczególności realizował zadania
wskazane w § 4.
§4
Koordynator ma prawo i obowiązek do:
1. Sprawowania faktycznego nadzoru nad bezpieczeństwem wszystkich osób, które jednocześnie
wykonują pracę w tym samym miejscu.
2. Egzekwowania przestrzegania przepisów bhp oraz ochrony przeciwpoŜarowej poprzez wydawanie
wszystkim osobom, które jednocześnie wykonują pracę w tym samym miejscu poleceń ustnych i
pisemnych.
3. Występowania do poszczególnych pracodawców z zaleceniami usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości oraz poprawy stanu bhp i ochrony przeciwpoŜarowej.
4. Wnioskowania do Pionu Infrastruktury Poczty Polskiej S.A. o wyeliminowanie stwierdzonych
nieprawidłowości i poprawę stanu bhp i ochrony przeciwpoŜarowej.
5. Współdziałania ze słuŜbą bhp oraz ochrony przeciwpoŜarowej w zakresie zapewnienia bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy wszystkim osobom, które jednocześnie wykonują pracę w tym samym
miejscu poprzez m.in. wspólne kontrole, przekazywanie słuŜbie bhp i ochrony przeciwpoŜarowej
wniosków, zaleceń oraz informacji o nieprawidłowościach.
6. Niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny/urządzenia lub procesu pracy w razie wystąpienia
bezpośredniego zagroŜenia Ŝycia lub zdrowia pracowników, klientów lub innych osób.
7. Niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych oraz osoby,
która swoim zachowaniem, sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagroŜenie dla Ŝycia,
zdrowia własnego lub innych osób.
8. Zobowiązania wykonawcy prac stwarzających znaczące zagroŜenia (np. budowlane, remontowe,
techniczne,
środowiskowe)
do
opracowania
i
przedstawienia
do zaopiniowania przez słuŜbę bhp Poczty Polskiej S.A. instrukcji bezpiecznego wykonywania tych prac
i przekazania jej wszystkim pracodawcom, których pracownicy/ osoby świadczące dla nich pracę
jednocześnie wykonują pracę w tym samym miejscu.
9. Zobowiązania wszystkich pracodawców, których pracownicy/ osoby świadczące dla nich pracę
wykonują pracę w tym samym miejscu, o których mowa w ust. 8, aby zapoznali tych pracowników z
właściwą instrukcją.
§5
Pracodawcy
ustalają
następujące
zasady
współdziałania
i
sposoby
w tym równieŜ w przypadku zagroŜeń dla zdrowia lub Ŝycia osób wykonujących pracę:

postępowania,

1. Przed nawiązaniem współpracy, a takŜe okresowo, według ustaleń stron, organizowane będą spotkania
upowaŜnionych przedstawicieli pracodawców, w celu omówienia zagadnień dotyczących zagroŜeń
wypadkowych oraz bezpieczeństwa pracy.
2. Podstawą dopuszczenia pracownika do prac w miejscu wskazanym w § 1 jest dostarczenie pisemnej
informacji do Zamawiającego prac przez Wykonawcę potwierdzającej spełnienie formalnych wymagań
przez swoich pracowników / osób świadczących dla niego pracę w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zleconych prac, w formie
oświadczenia (załącznik nr 1 do Porozumienia).
3. Pracodawca - Zamawiający zobowiązuje się do:
1)
organizacji pomieszczeń i stanowisk pracy w sposób zapewniający bezpieczne
i higieniczne warunki pracy oraz ochronę przeciwpoŜarową,
2)
przekazania instrukcji bezpieczeństwa poŜarowego obiektu (jeŜeli jej posiadanie jest wymagane
dla danego obiektu),
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3)

przekazania
informacji
o
zagroŜeniach
dla
zdrowia
i
Ŝycia
z wykonywaniem pracy w tym samym miejscu,
4)
przekazania informacji o pracownikach wyznaczonych do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania działań w zakresie zwalczania poŜarów i ewakuacji pracowników,
5)
udostępniania pracownikom posiadanych pomieszczeń higienicznosanitarnych.

związanych

4. Pracodawca - Wykonawca zobowiązuje się do:
1) organizacji procesów pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz
ochronę przeciwpoŜarową,
2) przekazania na wniosek pracodawcy Zamawiającego dokumentacji potwierdzających informacje
podane w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2,
3) przekazania koordynatorowi ds. bhp imiennego wykazu osób, które będą wykonywać prace oraz
osób organizujących i nadzorujących prace na kaŜdej zmianie roboczej oraz kaŜdorazowe
przekazywanie zmian w tym zakresie,
4) zapoznania pracowników / osób świadczących dla niego pracę z otrzymaną instrukcją
bezpieczeństwa poŜarowego obiektu oraz informacją o zagroŜeniach
dla zdrowia i Ŝycia, o których mowa w ust. 3 pkt. 2) i 3),
5) przestrzegania ustalonych i przekazanych przez Zamawiającego innych procedur i wytycznych
dotyczących bezpieczeństwa ludzi,
6) zobowiązania własnych pracowników / osób świadczących dla niego pracę
do przebywania wyłącznie w miejscach (obszarach budynku), które zostały
im udostępnione do wykonywania przedmiotu umowy,
7) zapewnienia maszyn, urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy,
spełniającego wymagania przepisów. Na Ŝądanie Zamawiającego zobowiązany jest udostępnić
dokumentację potwierdzającą sprawność i bezpieczeństwo eksploatowanych urządzeń.
8) informowania koordynatora ds. bhp o planowanym terminie realizacji prac poŜarowo
niebezpiecznych, nie później niŜ na dwa dni robocze przed ich rozpoczęciem.

5. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół
powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego pracownika. Ustalenie przyczyn i
okoliczności wypadku odbywa się w obecności przedstawiciela Poczty Polskiej S.A.
§6
Wszystkie osoby wykonujące pracę jednocześnie w tym samym miejscu są zobowiązane
do przestrzegania przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpoŜarowej.
§7
Wyznaczenie koordynatora ds. bhp nie zwalnia pracodawców z obowiązku zapewnienia wszystkim osobom
wykonującym pracę na terenie jednostki / komórki organizacyjnej bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy wynikających z przepisów dot. bhp i ochrony przeciwpoŜarowej. KaŜdy z pracodawców odpowiada
odrębnie za stosowanie przepisów bhp i ochrony przeciwpoŜarowej.
§8
Wszystkie zmiany lub uzupełnienia do treści porozumienia mogą być określane w formie aneksu do
niniejszego Porozumienia i podpisane przez przedstawicieli obu stron.
§9
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej strony.
Porozumienie zawarto ...........................................................................
(miejscowość i data)
Podpisy pracodawców lub osób upowaŜnionych do składania oświadczeń w ich imieniu:

Zamawiający
……………………………………………..

Wykonawca
……………………..………………….
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Załącznik nr 1 do Porozumienia

OŚWIADCZENIE

Wykonawcy
......................................... ...................................................................................................
(nazwa zakładu pracy)

w …......................................................................................................................................
(miejscowość)

zwanym dalej Wykonawcą
zgodnie z umową ……………. z dnia …............zawartą z Pocztą Polską S.A. działającą poprzez

...................................................................................................................................................
(pełnomocnik - nazwa jednostki organizacyjnej)

w …..............................................................................................................................................
(miejscowość)

zwanym dalej Zamawiającym

OŚWIADCZA,

Ŝe

pracownicy

/

osoby

świadczące

dla

miejscu......................................................................................................................

niego

pracę

w

- wskazanym w § 1

Porozumienia o współpracy pracodawców, których pracownicy/osoby świadczące dla nich pracę
jednocześnie wykonują prace w tym samym miejscu, dotyczące zapewnienia im bezpiecznych warunków
pracy oraz o wyznaczeniu koordynatora ds. bhp sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy
w okresie od ………...........

1.

do………......... :

posiadają:
1) kwalifikacje niezbędne do wykonywania obecnych prac,
2) zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku,

3) aktualne zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia bhp,
2.

będą w czasie pracy wyposaŜeni w środki ochrony indywidualnej, odzieŜ i obuwie robocze w
postaci (naleŜy wymienić)......................................................................................................................

3.

będą w czasie pracy uŜytkowali sprawne i bezpieczne narzędzia pracy (naleŜy wymienić) :
wkrętarki i wiertarki, szlifierki, młotki, betoniarki, pędzle

Wykonawca
……………………………………..
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