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                                                                                                                                       ZAŁ. Nr 3 

UMOWA NR ../2020 

 

zawarta w dniu ….. marca 2020 r. 

pomiędzy Gminnym Zakładem Komunalnym Spółka z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz 

reprezentowanym przez: 

Krzysztofa Tomczyka – Prezesa Zarządu 

zwaną dalej „Zamawiającym”, NIP: 7632124059  

a 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP: 7630001772 

reprezentowanym przez: 

…………………………………. - Właściciela 

zwanego dalej „Wykonawcą” 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej Sławno-Dębe.  

 

2. Wykonawca winien zrealizować  przedmiot umowy w zakresie i w sposób szczegółowo określony             

w dokumentacji projektowej. 

 

3. Wykonawca oświadcza, że w związku z prowadzoną działalnością posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej. 

 

4. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

1) Karta gwarancyjna 

2) oferta wykonawcy, 

3) dokumentacja projektowa, 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Planowane rozpoczęcie robót nastąpi niezwłocznie po protokolarnym przekazaniu placu budowy. 

 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 27 kwietnia 2020 r. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe              

w wysokości: 

brutto: …………zł (słownie: …………………………………………………………………………………..). 

w tym netto: ….. zł  (słownie: …………………………………………………………………………………). 

oraz podatek VAT 23 % w wysokości: ……………………………………. zł. 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………). 

 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

3. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności cesji, przekazu, 

sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści 

wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 
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Zamawiającego. 

 

4. Płatnikiem jest Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23,                         

64-720 Lubasz. 

 

§ 4 

Warunki płatności 

1. Zamawiający nie dopuszcza płatności częściowych. 

 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego, wraz z zestawieniem wartości 

wykonanych robót i dokumentami potwierdzającymi posiadanie atestów, certyfikatów i wszelkich 

dopuszczeń dla materiałów i urządzeń użytych podczas realizacji zadania określonego umową. 

 

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone Wykonawcy w terminie 21 dni od 

daty przyjęcia poprawnie wystawionych faktur VAT wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa 

w ust. 2. 

 

4. Należność będzie płatna przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 

 

5. Za termin zapłaty uznaje się termin obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego wynagrodzenia. 

 

7. Wykonawca oświadcza, że będzie dokonywał terminowo płatności na rzecz podwykonawców                          

i dalszych podwykonawców i nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność wynikającą z art. 6471 k.c. 

 

8. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu 

płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości 

kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z niniejszej umowy, wyłącznie na 

podstawie cen określonych niniejszą umową, na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub 

rachunku. 

 

9. Postanowienia niniejszej umowy dotyczą wyłącznie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

którzy: 

1) zawarli z Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących 

realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy albo, 

2) zawarli z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów  o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000,00 zł. 

 

§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie terenu budowy, 

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego dla robót będących przedmiotem umowy, 

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie której będzie 

realizowany przedmiot zamówienia, 

4) odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu na warunkach określonych w umowie, z zastrzeżeniem 
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§ 7 ust. 10, 

5) terminowa zapłata faktur. 

 

§ 6 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, przepisami BHP, 

ppoż., ochrony środowiska oraz poleceniami Zamawiającego. 

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i przedłożenie ich Zamawiającemu w terminie do czasu 

przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy; 

2) wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy oraz ochronę mienia znajdującego się na 

terenie budowy, a także zapewnienia bezpieczeństwa w całym okresie realizacji robót; 

3) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość 

oznakowania przez cały czas trwania robót; 

4) zabezpieczenie terenu robót i miejsca składowania materiałów pod względem bezpieczeństwa             

i organizacji ruchu oraz przed innymi ujemnymi oddziaływaniami w trakcie robót, zgodnie                         

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i starannością uwzględniającą zawodowy charakter 

działalności, w tym za skutki finansowe; 

5) przedłożenie atestów, certyfikatów, aprobat technicznych i wszelkich dopuszczeń dla materiałów          

i urządzeń użytych podczas budowy placu zabaw oraz innych dokumentów wymaganych Prawem 

budowlanym, a także umożliwienie dokonania kontroli przez Zamawiającego pochodzenia 

stosowanych materiałów i urządzeń w  trakcie robót; 

6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wyrządzenia szkód osobom trzecim w trakcie realizacji 

umowy; 

7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach i sprzęcie, 

spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy, oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi; 

8) Uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu po zakończeniu robót,                   

w terminie określonym w  § 2 ust. 2 niniejszej umowy. 

 

§ 7 

Odbiory 

1. Strony zgodnie ustalają, że w toku realizacji umowy dokonywane będą następujące odbiory przedmiotu 

umowy, potwierdzone podpisanymi protokołami odbioru: 

1) odbiór końcowy, 

2) odbiory w trakcie okresu gwarancji i rękojmi, 

3) odbiór przed upływem okresu gwarancji. 

 

2. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu      

4 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.  Zakończenie czynności 

odbioru końcowego powinno nastąpić najpóźniej w 7 dniu licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

 

3. W odbiorach będą uczestniczyć przedstawiciele Stron. 

 

4. Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu ciąży na 

Zamawiającym. 
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5. Podstawą odbioru końcowego będzie projekt budowlany, oraz ocena jakościowa. 

6. Protokoły odbioru sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu odbioru. 

7. Protokoły, o których mowa w ust. 1 pkt 1 stanowią podstawę do wypłaty wynagrodzenia. 

8.  Zamawiający może odstąpić od odbioru jeżeli: 

1) przedmiot umowy nie został wykonany w całości, 

2) w jego toku ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem, 

3) Wykonawca nie usunął w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wad i usterek stwierdzonych 

podczas odbioru. 

 

9.  Jeśli Zamawiający odstąpił od odbioru z przyczyn, o których mowa w ust. 9 lub w trakcie czynności 

odbiorowych stwierdzono wady lub usterki, o których mowa w ust. 9, to Wykonawca zobowiązany jest 

do wykonania przedmiotu umowy w całości, usunięcia wad oraz ponownego pisemnego zgłoszenia 

gotowości Zamawiającemu do odbioru. 

 

§ 8 

Osoby reprezentujące Zamawiającego i Wykonawcę 

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest Pan Maciej Janicki. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest…………………………. 

 

§ 9 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli przedmiot umowy ma wady 

zmniejszające wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony. 

 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące                

w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze, wynikające jednakże                

z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy. 

 

3. Odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu zamówienia zostanie rozszerzona poprzez 

udzielenie pisemnej gwarancji. 

 

4. Wykonawca udzieli pełnej gwarancji i rękojmi jakości na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy od daty 

odbioru końcowego. Dokument gwarancyjny zawiera informacje, o których mowa w art. 5771 kc. Wzór 

stanowi  Załącznik nr 1 do umowy. 

 

5. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia          

w terminie 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez Zamawiającego,                    

to Zamawiający ma prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

7. W przypadku niemożliwości usunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający na 

pisemny wniosek Wykonawcy zawierający wiarygodne uzasadnienie może wyznaczony termin 

usunięcia wad wydłużyć. 

 

8. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej 

stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie do 7 dni przed planowanym dokonaniem 

oględzin, chyba że strony umówią się inaczej. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad. 
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9.  Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych       

z tym nakładów. 

 

10.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji także po upływie 

terminów rękojmi lub gwarancji, jeżeli zgłaszał wadę przed upływem tych terminów. 

 

11.  W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć, Zamawiający może żądać obniżenia 

wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. 

 

12.  Wykonawca ma obowiązek w trakcie okresu gwarancyjnego stawienia się na wezwanie 

Zamawiającego w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania powiadomienia. 

 

13.  Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych             

z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 10 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą może wykonać przy udziale podwykonawców następujące 

części przedmiotu zamówienia: Nie dotyczy. 

2. Pozostały zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona siłami własnymi, nie korzystając                 

z usług podwykonawców. 

(zapisy ust. 3-20 nie będą miały zastosowania w przypadku realizacji zamówienia siłami własnymi) 

3. Zamawiający dopuszcza za jego uprzednią pisemną zgodą powierzenie podwykonawcom innej części 

robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, a także możliwość zmiany podwykonawcy na etapie realizacji 

robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom WZ. Zamawiający wymagać będzie przedłożenia przez 

Wykonawcę umotywowanego pisemnego wniosku w tej sprawie. 

4. Wykonawca realizując przy udziale podwykonawców ww. roboty, jest obowiązany zawrzeć z nimi 

stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

5. Umowa z Podwykonawcą musi zawierać co najmniej: 

1) zakres robót zleconych podwykonawcy, 

2) kwotę wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż wartość tego zakresu 

robót wynikająca z oferty Wykonawcy, 

3) termin wykonania powierzonego zakresu robót, 

4) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, jednak nie wyższe niż określone w § 12 niniejszej 

umowy. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie na podwykonawstwo nie może 

być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej 

podwykonawcy roboty budowlanej. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni roboczych prawo zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy                       

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, gdy: 

1) niespełnione są wymagania określone w WZ, 

2) gdy przewiduje się termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6. 

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
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10. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do umowy                                

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa                                  

w ust. 7. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie 

sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą. 

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

12. Powierzenie wykonania części zakresu przedmiotu zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za terminowe i należyte wykonanie zamówienia, także w części 

powierzonej Podwykonawcom. Wykonawca wobec Zamawiającego jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia 

lub zaniedbania jego własne. 

13. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży kopie faktur wystawionych przez 

podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowane przez Zamawiającego umowy, oraz dowody 

zapłaty należnego wymagalnego podwykonawcom wynagrodzenia. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeśli nie jest możliwe 

potrącenie wypłaconej kwoty z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu 

Zamawiającemu tej kwoty w pełnej wysokości. 

 

§ 11 

Kary umowne 

1. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych. 

 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, dla którego ustalono termin w § 2 ust. 2 – w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 15% 

wynagrodzenia brutto określonego § 3 ust.1; 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1; 

3) zwłoki w usunięciu wad – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za 

przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego 

przez Zamawiającego do usunięcia wad, jednak nie więcej niż 15% wynagrodzenia brutto 

określonego § 3 ust. 1; 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1; 

5) za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                 

– w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 

 

3. Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych w przypadku poniesienia szkody przekraczającej wysokość kar umownych. 

 

4. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca może stosować odsetki za 

opóźnienie. 

 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo kompensaty kar umownych z bieżącymi płatnościami Wykonawcy. 

 

6. Wykonawca naliczy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. 
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§ 12 

Warunki i okoliczności odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w szczególności, 

gdy: 

1) nastąpiła likwidacja Wykonawcy (postawienie w stan likwidacji) bądź został złożony wniosek                   

o wszczęcie w stosunku do Wykonawcy któregokolwiek z postępowań wskazanych w przepisach 

ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, ze zm.)       

z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji – w terminie          

30 dni od dnia powzięcia informacji przez Zamawiającego o powyższych zdarzeniach i nie później 

niż 60 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeń; 

2) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy,  które może mieć wpływ 

na wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową; 

3) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 

części; 

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,                

w szczególności jeżeli Wykonawca będzie wbudowywał materiały i urządzenia o cechach 

technicznych i użytkowych gorszych w stosunku do przewidzianych w projekcie; 

5) Z uprawnienia do odstąpienia można skorzystać w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. 

 

2. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści, na skutek 

rozwiązania umowy w trybie ust. 1. 

 

3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

 

4. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się  z przeprowadzeniem 

odbioru części i całości robót względem terminów określonych niniejszą umową przez okres dłuższy niż 

14 dni roboczych. 

 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, 

3) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 

wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia, protokół inwentaryzacji robót                   

w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę, 

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku niewykonania tego w tym terminie 

Zamawiający wykonana to na koszt i ryzyko Wykonawcy, wystawi Wykonawcy za te usługi fakturę 

VAT i ma prawo skompensować swoją należność z należnościami dla Wykonawcy, 

5) w przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od spisania szczegółowego protokołu z inwentaryzacji 

robót w toku, protokołu odbioru robót w toku oraz dokumentacji, o której mowa w pkt. 3, 
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Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentów, 

6) protokół odbioru robót w toku, którego załącznikiem jest protokół inwentaryzacji robót, stanowić 

będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 21 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia na zasadach określonych        

w umowie, 

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 21 dni od daty podpisania 

protokołu z inwentaryzacji, o której mowa w ust. 6 pkt. 3. 

7. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową, 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu 

odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy 

odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na 

koszt Wykonawcy. 

 

§ 13 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w pod rygorem 

nieważności. 

 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w razie zaistnienia 

przynajmniej jednej z opisanych w poniższym paragrafie okoliczności oraz na warunkach opisanych 

między innymi w niniejszym paragrafie. 

 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy, w następujących przypadkach: 

1) zmiana terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2, gdy: 

a) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, przy czym przez 

niekorzystne warunki pogodowe należy rozumieć występowanie intensywnych opadów deszczu 

przez okres dłuższy niż 3 dni następujących jeden po drugim. Wykonawca winien zgłosić ten fakt 

pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru i stwierdzone potwierdzeniem z najbliższej stacji meteorologicznej; 

b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub rezygnację przez Zamawiającego z realizacji części 

przedmiotu umowy; 

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót; 

c) konieczność wykonania robót dodatkowych, których realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania 

przedmiotu umowy; 

d) wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie                              

z postanowieniami Umowy. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo budowlane i Kodeksu cywilnego. 

 

2. Wszelkie spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
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3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

KARTA GWARANCYJNA 

 

na roboty wykonane na podstawie 

umowy nr ../2020 z dnia …. marca 2020 r. 

 

udzielona przez: ……………………………………………………… 

reprezentowane przez: 

…………………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części Wykonawcą 

 

na rzecz: Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubaszu 

reprezentowanego przez: 

Krzysztofa Tomczyka – Prezesa Zarządu. 

zwanego w dalszej części Zamawiającym. 

 

§ 1 

1. Wykonawca oświadcza, że objęte niniejszymi warunkami gwarancyjnymi urządzenia techniczne, 

stanowiące instalacje zostały wykonane zgodnie z umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy 

technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, jak również należytą starannością, nadto są 

niewadliwe i posiadają pełną sprawność eksploatacyjną. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia objęty umową 

na okres: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. 

 

§ 2 

1. W przypadku stwierdzenia wad i usterek gwarancja udzielona będzie na okres liczony od podpisania 

protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia wad i usterek. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszelkich zgłoszonych 

mu wad i usterek (lub dostarczenia wolnego od wad i usterek przedmiotu umowy), ujawnionych po 

odbiorze końcowym, w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub 

wadach, a w uzasadnionych przypadkach, w innym wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, z 

zastrzeżeniem ust. 5. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

3. Wykonawca przystąpi do wymiany albo napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy niezwłocznie po 

otrzymaniu zgłoszenia, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od zawiadomienia go                                 

o nieprawidłowościach w przedmiocie umowy, a w uzasadnionych przypadkach, na wniosek 

Wykonawcy, w innym wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

4. W przypadku ujawnienia się wady lub usterki, która stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa, zdrowia 

oraz życia Wykonawca przystąpi do wymiany lub napraw gwarancyjnych przedmiotu nie później niż        

w ciągu 24 godzin od zawiadomienia. 

5. Zamawiający dopuszcza dostarczenie i zainstalowanie na okres napraw rozwiązania zastępczego. 

Koszty rozwiązań zastępczych ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca w okresie trwania gwarancji jest zobowiązany do przeprowadzenia na własny koszt 

wszelkich przeglądów gwarancyjnych, konserwacji urządzeń technicznych i obiektów małej architektury 

w liczbie i terminie wymaganym przez producenta tych urządzeń po wcześniejszym powiadomieniu 

Zamawiającego o terminie dokonywana tych czynności. 

7. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązków, o których mowa w ust. 3, 4, 5 Zamawiający 

będzie uprawniony do dokonania usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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8. W przypadku nieterminowego wywiązania się Wykonawcy z obowiązków, o których mowa w ust. 3, 4, 

Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z zapisami umowy, której dotyczy 

niniejsza gwarancja. 

9. W przypadku wystąpienia wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem Zamawiający może żądać wykonania tego przedmiotu po raz drugi wyznaczając 

Wykonawcy odpowiedni termin, zachowując jednocześnie prawo domagania się od Wykonawcy 

naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

 

§ 3 

1. Jeżeli w ramach niniejszej gwarancji łączna wartość usuniętych wad przekroczy 20% wartości 

przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia skutecznego usunięcia ostatniej z wad, 

która składać się będzie na przekroczenie 20% wartości przedmiotu umowy. Wycena dokonywana 

będzie w oparciu o kosztorys ofertowy. 

2. Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas wystąpienia wady, czyli o czas liczony od dnia 

zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia skutecznego usunięcia wady. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, 

jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem. 

 

§ 4 

1. Zgłoszenie wad lub usterek przedmiotu umowy będzie następowało w formie pisemnej, faksem lub 

pocztą elektroniczną. 

2. Zgłoszeń gwarancyjnych może dokonywać Zamawiający. 

3. Zgłoszenia przesłane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane będą jak wysłane w najbliższym dniu 

o godzinie rozpoczęcia pracy Wykonawcy. 

4. Dopuszcza się zgłoszenie wad lub usterek przedmiotu umowy w formie telefonicznej, przy czym 

każdorazowo, zostanie ono potwierdzone przez Zamawiającego lub Użytkownika w formie pisemnej. 

5.  W przypadku, gdy firma Wykonawcy ulegnie przekształceniu, obowiązki z tytułu niniejszej Karty 

gwarancji przejmie następca prawny. O tym fakcie Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie 

Zamawiającego pod rygorem utraty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. W przypadku gdy Wykonawca zmienił adres, siedzibę, adresy mailowe i nie powiadomił o tym 

skutecznie Zamawiającego, zgłoszenia, o których mowa w ust.1, dokonane na wskazany w niniejszej 

karcie adres będą uznawane za skuteczne. 

 

§ 5 

Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady lub usterki powstałe na skutek: 

1) normalnego zużycia obiektu lub jego części, 

2) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania budowli w sposób 

niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania, 

3) uszkodzeń mechanicznych i aktów wandalizmu, 

4) siły wyższej. 

 

 

 

Wykonawca 

 

 


