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Załącznik nr 3 
 

 

 

UMOWA NR…../2021 

 

Remont korytarza I piętro w budynku głównym szkoły. 

 

Zawarta w dniu  …….  2021 r. w Mińsku Mazowieckim pomiędzy:  

Zespołem Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim z siedzibą:           

05-300 Mińsk Mazowiecki  ul. 1 PLM Warszawa 1, reprezentowanym przez Panią Marlenę 

Pustołę – Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie, działającego z 

upoważnienia Zarządu Powiatu Mińskiego ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki    

NIP 8222342426 zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a  

firmą…………………. posiadającą REGON …………, NIP ………. reprezentowaną  

przez …………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

zwanymi dalej łącznie „Stronami” 

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego , do którego 

nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych 

została zawarta  umowa o następującej treści:  

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest „Remont korytarza - I piętro w budynku głównym szkoły” 

znak sprawy: Z.Sz.KG.241.2021 

Opis przedmiotu zamówienia zawiera: 

1) demontaż i ponowny montaż osłon grzejnikowych, 

2) przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z 

zeskrobaniem  odparzonych farb i poszpachlowaniem nierówności, usunięciem 

zbędnych wsporników, haków, kołków rozporowych  itp., 

3) skucie całkowite wierzchniej warstwy tynków cementowo-wapiennych z 

powłokami malowania olejnego ( przygotowanie pod tynk mozaikowy), 

4) wypełnienie dylatacji pionowej ścian po obu stronach korytarza, 

5) rozebranie osłony dylatacji pionowej z wykonaniem nowej zabudowy wraz 

wykonaniem tynku  mozaikowego na dolnej części osłony oraz poszpachlowaniem i 

pomalowaniem górnej części, 

6) wymianę wsporników cybantowych - uchwytów rur stalowych pionów, 

7) montaż narożników wypukłych z kątownika aluminiowego wtopionych w zaprawę 

klejową i gipsową  (+glify), 

8) obsadzenie kratki wentylacyjnej ze stali nierdzewnej 14x14, 

9) wykonanie gładzi gipsowej dwuwarstwowej na ścianach - glifach okien, 

10) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 

i ścian z zagruntowaniem, 

11) wykonanie cienkowarstwowego tynku mozaikowego (uziarnienie 1,5mm) na 

ścianach na wysokości h-1,5m wraz z  pracami przygotowawczymi: zagruntowanie 

unigruntem podłoża starego tynku, nałożenie masy klejowo- cementowej z 

wzmocnieniem siatką polipropylenową o średniej grubości warstwy 5mm, 

zeszlifowanie papierem ściernym i zagruntowanie podłoża, 

12) dwukrotne malowanie farbą olejną rur, 
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           ponadto 

13) zabezpieczenie okien i drzwi oraz podłóg korytarza folią, 

14) wywiezienie odpadów poremontowych, 

15) utrzymanie w czystości przylegających do korytarza klatek schodowych. 

2. Oferta Wykonawcy  z dnia ……… 2021 r. złożona w przedmiotowym postępowaniu, 

stanowi integralną część niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami prowadzenia robót i terenem, na 

którym prowadzone będą prace  i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.  

4. Zamawiający w dniu rozpoczęcia robót przekaże Wykonawcy teren, na którym 

odbywać się będą prace na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. Z chwilą 

przekazania terenu, na Wykonawcę przechodzi odpowiedzialność z tytułu 

ewentualnych szkód powstałych na terenie przekazanym, wynikających z prowadzenia 

prac.  

 

§ 2. 

Termin realizacji 

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się nie wcześniej niż na 29.06.2021 r. 

2. Termin całkowitego zakończenia robót ustala się na dzień  30.07.2021 r. 

3. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli 

niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję przyczyn 

zależnych od Zamawiającego lub niezależnych od obu stron. 

 

 

 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Przedmiot umowy , określony w §1  niniejszej umowy , należy wykonać zgodnie z 

zamówieniem i złożoną ofertą,  obowiązującymi normami i przepisami, zasadami 

wiedzy i sztuki budowlanej, obowiązującymi w Polsce normami i przepisami BHP 

oraz przepisami ppoż. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za 

właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa w zakresie 

realizacji niniejszej umowy.  

2. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu certyfikaty i świadectwa o dopuszczeniu wyrobu do obrotu i 

stosowania na polskim rynku.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody 

spowodowane na terenie prowadzonych prac remontowych w związku z 

prowadzonymi robotami.  

4. Wykonawca zapewni we własnym zakresie odpowiednie warunki pracy dla swoich 

pracowników.  

5. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wykonujące przedmiot umowy i 

przebywające na terenie budowy posiadają:  

a. odpowiednie do zakresu przedmiotu umowy kwalifikacje zawodowe,  

b. aktualne badania lekarskie,  

c. przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych,  

d. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

6. W czasie trwania prac Wykonawca zobowiązany jest, aby każdego dnia po 

zakończeniu pracy doprowadzić  korytarz i przylegające schody  do stanu czystości zaś 

po całkowitym zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren, 

na którym  prowadzone były prace remontowe. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z przedstawicielem 

Zamawiającego oraz z każdą inną osobą przez niego upoważnioną.  
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8. Wykonawca oświadcza, iż posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w stosunku do osób trzecich i 

ich mienia oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do 

miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, przestrzegając 

przy tym przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 

ochrony środowiska (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 2338.)  oraz 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875, 

2361.). 

 

§ 4. 

Podwykonawstwo 

     Nie dopuszcza się wykonywania prac za pomocą podwykonawców. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje zgodnie ze złożoną ofertą , 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

kwota netto ………. zł,  podatek Vat……% tj.…….zł stanowi łączną kwotę brutto 

………..zł ( słownie: …………). 

Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty, związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, wynikające z zaproszenia do składania ofert, jak również nie ujęte w 

zaproszeniu i pomocniczym przedmiarze, a niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy.  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest ryczałtowe i Wykonawca nie może żądać jego 

podwyższenia, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 

rozmiaru lub kosztów prac.  

3. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez 

obydwie strony umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania 

protokołu do czasu usunięcia stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub usterek 

wykonanych robót.  

4. Faktura  wynikająca z realizacji umowy wystawiana będzie wg następującego wzoru: 

    Nabywca: Powiat Miński,  ul. Tadeusza Kościuszki 3,   05-300 Mińsk Mazowiecki,                      

                     NIP 822-234-24-26, 

   Odbiorca:  Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie , 05-300 Mińsk Mazowiecki,                  

                     ul. 1 PLM Warszawa 1 

5. Faktura będzie doręczona na adres jednostki organizacyjnej tj. Zespół Szkół im. Marii 

Skłodowskiej-Curie, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. 1 PLM Warszawa 1 

6. Faktura zostanie zapłacona przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek 

Wykonawcy podany w fakturze , w terminie do 21 dni od daty wpływu  do 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i formalnym 

faktury wraz z protokołem odbioru. W przypadku nieprawidłowego wystawienia 

faktury termin płatności będzie biegł dopiero od momentu prawidłowego usunięcia wad 

faktury.  

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

 

 

§6 

Odbiór robót 

1.   Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu 

zamówienia określona w § 1 niniejszej umowy. 
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 2. Zamawiający dokona odbioru  w ciągu 7 dni od daty pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę, o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

Zamawiający przy udziale Wykonawcy rozpocznie dokonywanie odbioru końcowego; 

zakończeniem odbioru końcowego robót jest podpisanie bezusterkowego protokołu 

odbioru końcowego.  

3. Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający ustalenia poczynione w toku 

odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 

Protokół podpisywany jest przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.  

4. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzi się, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, zastosowania niezgodnego z 

umową materiału, niewłaściwego ich wykonania Zamawiający może odmówić 

dokonania odbioru.  

5. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady lub braki:  

a. nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad lub braków,  

b. nie nadające się do usunięcia – Zamawiający może dokonać odpowiedniego obniżenia 

wynagrodzenia,  

c. nie nadające się do usunięcia i uniemożliwiające prawidłowe użytkowanie – 

Zamawiający może żądać ich ponownego wykonania lub może odstąpić od umowy.  

6. W przypadku odmowy odbioru z przyczyn, o których mowa w ust. 4 i 5, nowy termin 

zgłoszenia gotowości do odbioru ustala się zgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, co nie 

wyłącza uprawnień Zamawiającego do naliczania kar umownych i dochodzenia 

roszczeń odszkodowawczych.  

 

 

§ 7 

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na cały przedmiot Umowy na 

okres 4 lat  licząc od dnia końcowego odbioru.   

2. W dniu  odbioru końcowego robót Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu 

Kartę gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 1 do Umowy).  

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie 

       określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.  

4. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad niezwłocznie po 

zgłoszeniu, tak aby wady zostały usunięte w ciągu tygodnia od momentu pisemnego 

zgłoszenia. Po upływie terminu tygodniowego Zamawiający wyznaczy termin 

dodatkowy na usuniecie wad, a po jego bezskutecznym upływie uprawniony jest do 

powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy niezależnie od 

swych zobowiązań z tytułu rękojmi za wady określone w kodeksie cywilnym.  

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne: 

a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

netto ustalonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów 

określonych w  § 2 niniejszej umowy 

b) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek  stwierdzonych przy odbiorze, w okresie 

rękojmi za wady lub w okresie gwarancji -  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

ustalonego w § 5 ust. 1 netto, za każdy dzień opóźnienia liczonego od daty 

wyznaczonej na usunięcie wad, 
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c) za odstąpienie  od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych  od 

Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w umowie. 

2. Zamawiający ma prawo do pobierania kar umownych z płatności wynikających z 

wystawionej przez wykonawcę faktury VAT. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 

pisemnie o dokonanym potrąceniu.  

3. Zamawiający ma prawo dochodzić swych roszczeń do pełnej wysokości faktycznie 

poniesionych strat. 

4. Kary określone w ust. 1 nie będą naliczane jeżeli opóźnienie wynikać będzie z 

przyczyn zależnych od Zamawiającego lub niezależnych od obu stron, pod warunkiem 

zgłoszenia Zamawiającemu informacji o przewidywanym opóźnieniu z podaniem 

przyczyny i nowego terminu wykonania. 

 

 

§9 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy: 

a. zostanie wszczęte postępowanie zmierzającego w kierunku ogłoszenia upadłości lub    

likwidacji Wykonawcy, 

b. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, a także gdy 

Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 3 dni roboczych, 

c. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z złożoną ofertą oraz 

warunkami technicznymi i obowiązującymi normami i przepisami  w szczególności 

w przypadku wystąpienia wad trwałych lub wykonywania robót w sposób wadliwy;    

d. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności     

i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§10 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

1. Osobami wyznaczonymi do koordynacji wykonania niniejszej umowy są: 

ze strony Zamawiającego –……………. ..tel………  e-mail…………… 

      ze strony Wykonawcy –………….……… tel….…….e-mail: ………… 

2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 odbywać będzie się w formie pisemnego 

powiadomienia strony i nie stanowi zmiany umowy. 

 

 

 

 

§11 

Ochrona danych osobowych 
1.Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 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) zwanego dalej „RODO”. 

2.Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia, przed rozpoczęciem przetwarzania danych 

osobowych, środków zabezpieczających określonych w art. 32 RODO. 
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3.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych o których 

powziął wiadomość w związku z wykonywaniem umowy. Obowiązek zachowania 

poufności trwa także po ustaniu obowiązywania umowy. Wykonawca zapewni by opisany 

w niniejszym punkcie obowiązek był należycie realizowany również przez osoby/ 

podmioty z pomocą których wykonuje niniejszą umowę.  

 

 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiany niniejszej Umowy jej rozwiązanie, uzupełnienie, wypowiedzenie lub 

odstąpienie wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.  

2. Sprawy sporne rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, oraz odpowiednie przepisy mające związek z przedmiotem umowy. 

4. Umowę sporządzono w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach; jeden dla Wykonawcy 

i dwa dla Zamawiającego. 

  

  

 

Załączniki do umowy  

1. Karta gwarancji jakości wykonanych robót.  

2. Formularz ofertowy . 

  

 

 

 Wykonawca                                                                                      Zamawiający 

 
Klauzula informacyjna 
 
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), dalej RODO, informuję, że:  
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Mińsku Mazowieckim adres: 

ul. 1 PLM Warszawa 1,   05-300 Mińsk Mazowiecki reprezentowany przez Dyrektora Szkoły, tel.: 25 758 23 82, mail: 

sekretariat@zsmsc.edu.pl. 
 Kontakt z  Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim możliwy jest pod 

adresem - e-mail: iod@aae.com.pl, lub korespondencyjnie na adres Administratora. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego do 130 000,00 zł na:”Remont korytarza I piętro w budynku głównym szkoły” – znak sprawy 

Z.Sz.KG.241.1.2021 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. 

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub  umowy 
powierzenia  danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z kategorią archiwalną określoną w 

Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim 

(dokumentacja zamówień publicznych – 5 lat, umowy zawarte w wyniku postępowania w  trybie zamówień publicznych – 10 lat);  
 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 130 000,00 zł. 

 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 
RODO; 

 Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO **;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 Nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

−  

mailto:sekretariat@zsmsc.edu.pl
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1. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

2. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

Karta gwarancji jakości wykonanych robót 

sporządzona w dniu ...........................................  

1. Zamawiający:....................................................................................................................... 

2 Wykonawca: .......................................................................................................................  

3. Umowa (nr, z dnia): ..................................................................................................  

4. Przedmiot umowy: .....................................................................................................  

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji: 

Prace wykonano na podstawie umowy z dnia ................................................................  

6. Data odbioru końcowego: .....................................................................................  

7. Ogólne warunki gwarancji jakości:  

a. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji 

został wykonany zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami 

techniczno–budowlanymi.  

b. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne    

    zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robot.  

c. Okres gwarancji wynosi 48 miesięcy, licząc od dnia spisania bezusterkowego protokołu  

     odbioru końcowego.  

d. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad    

     ujawnionych po odbiorze końcowym.  

e. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad niezwłocznie po zgłoszeniu, 

tak aby wady zostały usunięte w ciągu tygodnia od momentu pisemnego zgłoszenia. Po  

upływie terminu tygodniowego Zamawiający wyznaczy termin dodatkowy na usuniecie 

wad, a po jego bezskutecznym upływie uprawniony jest do powierzenia usunięcia wad 

osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Usunięcie wad stwierdza się protokolarnie.  

f. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części 

robót na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót  lub 

usunięcia wad.  

g. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 

wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie 

mógł korzystać.  

h. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:  

 siły wyższej,  

 normalnego zużycia przedmiotu gwarancji lub jego części,  

 szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania 

przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i 

użytkowania.  

i. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie   

   prac nad usuwaniem wad.  

8. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z   

    tytułu rękojmi za wady robót.  

 

Warunki gwarancji podpisali: ........................................................................................ 

Udzielający gwarancji jakości / upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:  

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

 

 


