
Strona 1 z 7 

UMOWA Nr ......... 

 

zawarta dnia  ……………..  2020 r.  

pomiędzy  

Gminą Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, NIP: 753 – 10 – 05 – 755, reprezentowaną przez: 

Burmistrza  Grodkowa  -  Marka Antoniewicza 

przy kontrasygnacie Filomeny Zeman – Skarbnika Gminy  

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

a  

………………………………………………………...…, z siedzibą w ……………………………………, NIP 
……………….. zarejestrowanym w …………………. prowadzonym przez ……….….. pod numerem ……………, re-
prezentowanym przez: ………………………...…………, 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

o następującej treści: 

 

§1 

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „Prawem zamówień publicznych”. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie pn. Dostawa i montaż 
kontenerów sanitarnych, kontenera kasy/ratowników i kontenerów technologii basenowej. 

W ramach zadania pn. Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia. 

4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada cechy zgodne z ofertą oraz spełnia 
wymogi obowiązujących przepisów i norm. 

5. Wykonanie przedmiotu umowy, w tym także zapakowanie urządzeń, ich transport i dostarczenie do miejsca 
montażu, ubezpieczenie na czas transportu i dostarczenia, montaż  i uruchomienie, wdrożenie i serwis, nastąpi 
na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy . 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem i warunkami realizacji zamówienia, akceptuje je 
w całości oraz uwzględnił w cenie ofertowej wszelkie koszty niezbędne do właściwego świadczenia usług i 
realizacji dostawy zgodnie z umową.  Wykonawca oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu 
niedoszacowania wynagrodzenia określonego w ofercie. 

 

 § 2 

Integralne części niniejszej umowy stanowią: 

1) Oferta Wykonawcy. 

2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia . 

3) Dokument Gwarancji Własnej Wykonawcy . 

 

§3 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w następującym terminie: dostawa i montaż kontenerów sanitarnych, 
kontenera kasy/ratowników i kontenerów technologii basenowej – do dnia  15 maja 2020 r. 

2. Dniem wykonania całości zamówienia będzie dzień sporządzenia przez Strony protokołu końcowego 
zdawczo-odbiorczego przekazania oraz uruchomienia  przedmiotu umowy. 
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§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości do dostawy/ montażu / uruchomienia 
przedmiotu umowy za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres: 
inwestycje1@grodkow.pl z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 3  dni robocze przed dostawą/ montażem/ 
uruchomieniem. Strony Umowy uzgodnią – za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej – 
konkretny dzień dostawy/ montażu / uruchomienia  i godziny (przedział czasowy), w jakich nastąpi dostarczenie 
/ montaż/ uruchomienia przedmiotu Umowy i jego odbiór. 

2. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzona zostanie wada ilościowa bądź jakościowa przedmiotu Umowy, 
Zamawiający może odmówić jego odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie, w zależności od wyboru 
Zamawiającego, do wymiany wadliwego przedmiotu Umowy na wolny od wad, bądź do usunięcia wady w drodze 
jego naprawy w terminie uzgodnionym protokolarnie przez strony Umowy. W przypadku stwierdzenia braków 
ilościowych w dostawie, Wykonawca jest zobowiązany do ich uzupełnienia  
w terminie uzgodnionym protokolarnie przez strony Umowy, nie dłuższym jednak niż 7 dni roboczych od dnia 
stwierdzenia braków. 

3. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę  jest protokół końcowy zdawczo – odbiorczy przekazania 
oraz uruchomienia  przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

1. Wykonawca , zgodnie z ofertą, powierzy podwykonawcom wykonanie n/w części zamówienia: 

............................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................ 

2. Wykonawca oświadcza, że pozostałą część zamówienia będzie realizował siłami własnymi. 

3. Wykonawca nie może powierzyć realizacji zadań wynikających z niniejszej umowy 
innemu podmiotowi lub osobie bez wiedzy Zamawiającego. 

4. W przypadku realizacji zamówienia przy współudziale podwykonawców Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zawartych z nimi umów, w terminie 
do 7 dni od ich zawarcia. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i 
zaniedbania podwykonawców, jak za własne działania i zaniedbania. 

6. Każdorazowa zmiana zakresu podwykonawstwa, musi być udokumentowana przez Wykonawcę z 
zachowaniem wymagań zawartych w SIWZ oraz przepisów ustawy Pzp. 

7. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia w terminie do 7 dni od zawarcia umowy 
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 
osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego również w terminie do 7 dni, o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
w trakcie realizacji  zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

8.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby  Wykonawca się 
powoływał, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,  Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

§ 6 

1. Obowiązki koordynującego sprawy związane z realizacją umowy ze strony Zamawiającego pełnić bę-
dzie: ………….., tel.: ……………... 

2. Obowiązki koordynującego sprawy związane z realizacją umowy ze strony Wykonawcy pełnić będzie: …………, 
tel. ……………... 

 

§ 7 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy zgodnie z ofertą w wysokości: 
brutto: ………............ zł. 
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słownie złotych : ………………………………………………………………………………. 
w tym podatek VAT …….. % tj.: ………............ zł. 
słownie złotych : ………………………………………………………………………………. 
netto: ………............ zł. 
słownie złotych : ………………………………………………………………………………............... 

2. Wynagrodzenie obejmuje całkowity koszt realizacji przedmiotu umowy, w tym koszty pakowania, sprowadzenia, 
transportu - w tym dostarczenia do siedziby Zamawiającego, ubezpieczenia transportu,  montażu , uruchomienia 
urządzeń objętych przedmiotem umowy, świadczenia serwisu gwarancyjnego. 

3. Zamawiający nie  przewiduje fakturowania częściowego za wykonane prace. 

4. Podstawią do wystawienia faktury będzie podpisany przez strony umowy protokół końcowy zdawczo-odbiorczy, 
o którym mowa w § 3 ust. 2. 

5. Należność będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie  
do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego faktury przez Zamawiającego. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

7. Fakturę należy wystawić na: Nabywca - Gmina Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, NIP 753 – 10 – 
05 – 755, Odbiorca – Urząd Miejski w Grodkowie . 

8. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. 

9. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniej-
szej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 8 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, co 
stanowi kwotę ………………………………. zł.  

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o 
których mowa w pkt. XIII IDW . Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana  z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmiany jego wartości.  

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wartości zabezpieczenia.  

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się 
własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót  i do pokrycia roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady. 

 

§ 9 

1. Wykonawca udziela gwarancji własnej na dostarczony przedmiot umowy zgodnie z terminami przedstawionymi 
w „Gwarancji Własnej Wykonawcy” stanowiącej załącznik nr 3 do umowy.  Okres gwarancyjny liczony będzie 
od dnia podpisania protokołu końcowego zdawczo-odbiorczego dostawy i uruchomienia. 

2. Dokument gwarancji, zawierający postanowienia określone w załączniku do nr 3 do niniejszej Umowy, dotyczący 
przedmiotu umowy Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu podpisania przez obydwie Strony protokołu 
końcowego  zdawczo – odbiorczego dostawy i uruchomienia. 

3. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu końcowego zdawczo-odbiorczego dostawy i uruchomienia  bez 
uwag nie wyklucza dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad lub usterek lub 
braków w przedmiocie umowy w terminie późniejszym. 

4. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę  nie wyklucza uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego przyznanych 
przez producenta na podstawie innych dokumentów gwarancyjnych, jednakże w dokumencie gwarancyjnym o 
którym mowa w ust. 2, Wykonawca  nie może wyłączyć swojej odpowiedzialności gwarancyjnej w zakresie, w 
jakim dany produkt jest objęty gwarancją producenta. 

5. W czasie powyższym w ramach gwarancji bądź rękojmi – według wyboru Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest do usuwania wad, usterek i awarii w działaniu dostarczonego sprzętu w miejscu instalacji. 

 

§ 10 

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne,  
z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu. 
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2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy 
dzień zwłoki, jeżeli zwłoka została spowodowana przez Wykonawcę . 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego 
na usunięcie wad. 

3) za zwłokę w reakcji na awarię w stosunku do czasu wskazanego w Gwarancji Własnej Wykonawcy  w 
wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę powyżej zadeklarowanego czasu reakcji na awarię, 

4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy  kary umowne: z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie 
od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto z zastrzeżeniem § 11 niniejszej umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość 
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

7. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym ter-
minie. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za wykonany przed-
miot umowy. 

 

§ 11 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

3) wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał realizację umowy 
i przerwa trwa dłużej niż 14 dni oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 
piśmie. 

2. Odstąpienie od umowy określone w ust. 1 pkt. 2-3 nastąpi z winy Wykonawcy 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 powinno zostać złożone w terminie 
14 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 
powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 12 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu stron i 
stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Przewiduje się zmiany umowy polegające na: 

1) Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia: 

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ 
na terminowość wykonania usług, 

c) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania na-
leżytej staranności. 

W przedstawionych w ust. 2 pkt 1) przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy rea-
lizacji, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub 
postoju, 
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2) zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po 
dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia 
zmian, mających wpływ na realizację umowy, 

3) zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem 
lub połączeniem z inną firmą, 

4) zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących 
stawki procentowej należnego podatku VAT. 

 

§ 13 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać 
w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

 

§ 14 

Klauzula dotycząca RODO dla Wykonawców 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 
Grodków, 

2) Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Grodkowie jest Sekretarz Gminy Grodków Pan Andrzej 
Romian, iod@grodkow.pl; 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa i montaż kontenerów sanitarnych, kontenera 
kasy/ratowników i kontenerów technologii basenowej”, numer zamówienia: IGP.VI………. 

 

 

                  Wykonawca        Zamawiający   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:iod@grodkow.pl
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Załącznik nr 3 do umowy 
 

GWARANCJA WŁASNA WYKONAWCY 
A. Zamawiający (beneficjent gwarancji) : 
 
Gmina Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków,  
tel. ….............................., fax: …........................adres e-mail: ….................................... 
B. Nazwa i adres Wykonawcy (gwaranta) : 
 …............................................................................. 
Dane adresowe do zgłaszania wad/ usterek / awarii: 
 adres: …........................................................................................................................., 
 tel. ….............................., fax: …........................, adres e-mail: ….................................... 
 
Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji jakości na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie: 
I. Przedmiot  gwarancji oraz okres ważności gwarancji : 
1. Okres gwarancji własnej Wykonawcy dla wyposażenia technologicznego i instalacji technologicznych - 

…........................ miesięcy ( uwaga!!! - minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 24 
miesiące) 

2. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę obejmuje całość  przedmiotu umowy nr …/.... z dnia …..................... , 
w szczególności dotyczy jakości dostawy i montażu kontenerów sanitarnych, kontenera kasy/ratowników  
i kontenerów technologii basenowej – tzw. gwarancja dobrego funkcjonowania. 

3. W przypadku gdy z przedmiotu gwarancji będzie korzystał inny podmiot niż Zamawiający, zwany dalej Użytkow-
nikiem, wówczas uprawniony do zgłaszania wad/ usterek/awarii może być Zamawiający i  Użytkownik, każdy z 
osobna. 

4. Odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu gwarancji obejmuje wady/ usterki/ awarie, które ujawniły 
się po dacie podpisania protokołu końcowego zdawczo-odbiorczego przekazania oraz uruchomienia przedmiotu 
umowy,  lecz powstały przed tą  datą, jak również wady/ usterki/awarie , które powstały po dacie podpisania 
w/w. protokołu końcowego zdawczo- odbiorczego. 

5. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może domagać się usunięcia szkód, które powstały w związku z 
usuwaniem wad/ usterek/awarii, lub szkód które spowodowane zostały przez wystąpienie wad/ usterek/ awarii. 

6. Wykonawca odpowiada za wady w przedmiocie umowy również po okresie gwarancji , jeżeli zostały one zgło-
szone przed upływem tego terminu. 

7. Gwarancja własna Wykonawcy nie wyłącza, ani nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi 
za wady, ani gwarancji producenta. 

II. Obowiązki Wykonawcy: 
1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad / usterek/awarii, jeśli 

pojawiły się one z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to jest z przyczyn wynikających z wad dostarczonych w 
ramach umowy  towarów/ materiałów oraz wadliwego wykonania robót związanych z montażem i 
uruchomieniem przedmiotu umowy. 

2. Jeżeli w ramach wykonywania przedmiotu umowy zainstalowano urządzenia, instalacje, systemy itp., 
stanowiące elementy, o których mowa w pkt. I gwarancji, co do których Wykonawca/ Producent żąda odpłatnego, 
obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. 
elementów i ponosi jego koszty w okresie gwarancji. 

3. Wykonawca będzie usuwał zgłoszone wady / usterki/ awarie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i 
przepisami prawa. 

4. Wykonawca po dokonaniu dostawy, montażu i uruchomieniu przedmiotu umowy zobowiązany jest do 
nieodpłatnego przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego z zasad obsługi dostarczonych 
urządzeń, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

III. Terminy: 
1. Czas reakcji na zgłoszenie wady / awarii/ usterki wynosi 48 godzin z zastrzeżeniem pkt. 13, a w przypadku 

wady/ usterki/awarii nie wpływającej na przerwy w pracy oraz bezpieczeństwo życia lub zdrowia ludzkiego lub 
mienie  oraz  jakość działania dostarczonego sprzętu  5 dni. Jako moment wystąpienia wady/awarii/ usterki 
należy przyjąć datę i godzinę otrzymania telefonicznego/ e-mailowego zgłoszenia od Zamawiającego. 

2. Termin usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad/ usterek/ awarii  – 14 dni licząc od dnia otrzymania 
zgłoszenia. 

3. W przypadku awarii lub wad/ usterek  zagrażających awarią , które mogą powodować zagrożenie bezpieczeń-
stwa życia lub zdrowia ludzkiego lub mienia awaria/ wada/ usterka  zostanie usunięta niezwłocznie , nie później 
niż w ciągu 48 godzin, a jeżeli awarii/ wady / usterki nie da się usunąć w tym terminie, Wykonawca w tym 
terminie zabezpieczy miejsce ujawnienia awarii/ usterki/ wady i dokona naprawy gwarancyjnej w terminie , o 
którym mowa w pkt. 12. Maksymalny czas na reakcję serwisu Wykonawcy liczony od momentu zgłoszenia tego 
typu awarii lub wady/ usterki wynosi 2 godziny. 

4. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może wystąpić do  Zamawiającego  o zmianę terminu usunięcia 
wady, opisanej w pkt. 12 i 13, wówczas strony ustala nowy termin uwzględniając specyfikę danej wady. 

IV. Uprawnienia przysługujące Zamawiającemu w razie stwierdzenia wady / usterki/ awarii: 
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1. Zawiadomienie o wadzie/ usterce/awarii zwane dalej Zawiadomieniem  będzie następowało w jednej z nastę-
pujących form: e-mailowo,   telefonicznie ewentualnie za pośrednictwem fax-u oraz poczty na adres podany w 
pkt. B gwarancji. Zawiadomienie będzie zawierało krótki opis dostrzeżonej wady oraz jej lokalizację. 

2. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o zasadności zgłoszenia oraz określa sposób realizacji na-
prawy gwarancyjnej. 

3. Jeżeli Wykonawca   zakwestionuje zasadność Zawiadomienia, Zamawiający wyznaczy termin dokonania wspól-
nej, komisyjnej oceny (oględzin) stwierdzonej wady/ usterki/ awarii. Data i miejsce oględzin zostają wyznaczone 
przez Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty otrzymania powiadomienia  od Wykonawcy. 

4. Wynikiem wspólnej, komisyjnej oceny (oględzin) będzie protokół, w którym zostaną zapisane ustalenia doko-
nane przez komisję. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wyznaczonym przez 
Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez niego za uzasadnione zgłoszenie wady dokonanie 
przez Zamawiającego. Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do odnotowania tego faktu w proto-
kole sporządzonym na skutek oględzin i jednostronnego podpisania tego protokołu, oraz do wykonania upraw-
nień z niniejszej gwarancji przez Zamawiającego w sposób w jaki powinien je wykonać w przypadku nieuzasad-
nionej odmowy usunięcia wad, ( pkt. 18. ). 

5. W razie zwłoki w usunięciu wad / usterek/ awarii lub nieuzasadnionej odmowy ich usunięcia przez Wykonawcę 
albo nienależytego ich usunięcia,  Zamawiający może , niezależnie od uprawnień przyznanych mu w umowie , 
żądać naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania naprawy gwarancyjnej i 
jest uprawniony do dokonania naprawy przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy ( wykonanie 
zastępcze). 

6. Jeżeli w trakcie trwania gwarancji ten sam element ulegnie dwukrotnej  awarii , wówczas Wykonawca na 
własny koszt dokona wymiany elementu na nowy i wolny od wad. W przypadku wymiany elementu termin 
gwarancji biegnie na nowo od daty wymienienia tego elementu. 

7. Każde usunięcie wady przedmiotu gwarancji stwierdzone zostaje protokolarnie. 
V. Ograniczenia odpowiedzialności gwarancyjnej: 
1. Gwarancją nie są objęte wady przedmiotu gwarancji nie wynikające z wad dostarczonych w ramach umowy  

towarów/ materiałów oraz z wadliwego wykonania robót związanych z montażem i uruchomieniem przedmiotu 
umowy, w szczególności: 
1) powstałe wskutek samowolnie dokonanych przez Zamawiającego lub inny podmiot trzeci przeróbek, napraw, 

zmian konstrukcyjnych itp., 
2) powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania przedmiotu gwarancji, w sposób niezgodny z zasadami 

eksploatacji i użytkowania, 
3) powstałe na skutek mechanicznych uszkodzeń, 
4) powstałe na skutek działania siły wyższej , zdarzeń losowych, spowodowane np. pożarem, huraganem, 

powodzią, uderzeniem pioruna, innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi. 
VI. Przeglądy gwarancyjne  
1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać  się  będą  w odstępach  nie  dłuższych  niż 12 miesięcy w okresie 

obowiązywania niniejszej gwarancji.  
2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim 

Gwaranta na piśmie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.  
3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Zamawiającego oraz 

co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta.  
4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, 

niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i sku-
teczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.  

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy 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 Prze-
glądu.  

VII. Postanowienia końcowe  
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Prawa, w szczególności kodeksu 

cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843 z 
późn. zm).  

2. Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty będące integralną częścią 
Umowy w zakresie, w jakim określają one przedmiot umowy oraz wynagrodzenie brutto (łącznie z podatkiem od 
towarów i usług).  

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w dwóch egzemplarzach na prawach oryginału, po jednym dla każdej 

ze stron.  
Sporządzono w:   _________________________,  
dnia ________________.  
Nazwisko i imię: _______________   
W imieniu ___________________ P 
odpis: ____________________ 
[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję]   


