Lubasz, dnia 24.02.2020 r.
..................................................
(pieczęć Zamawiającego)
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie: „Modernizacji przepompowni
ścieków położonej na działce o numerze ewidencyjnym 91, obręb Lubasz, przy ul. Stajkowskiej
w Lubaszu”.
1. Zamawiający:
Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz
2. 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”,
Zamawiający informuje, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w
Lubaszu, reprezentowany przez Krzysztofa Tomczyk – Prezesa Zarządu, z siedzibą w Lubaszu;
 administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym w przypadku pytań
o swoje dane osobowe można kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@gzk-lubasz.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

pn.

„Modernizacji

przepompowni ścieków położonej na działce o numerze ewidencyjnym 91, obręb Lubasz, przy
ul. Stajkowskiej w Lubaszu”:














Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia i realizacji umowy;
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.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkować będzie brakiem
możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy.
**

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.
Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności
obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek
informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba
fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto
wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5
RODO.
W związku z powyższym Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do
SIWZ, składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1 Przedmiot zamówienia będzie dotyczył wykonania modernizacji istniejącej przy ul. Stajkowskiej
23 w Lubaszu przepompowni ścieków polegającej na wymianie pomp wraz ze kolanami
stopowymi uwzględniając konstrukcję wsporczą kolan stopowych.
3.2 WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAĆ:
1) Pompy produkcji FLYGT (lub równoważne) wraz z kolanami stopowymi (typy pomp wg
tabeli) - szt. 2
2) Bez zbiornika – montaż wyposażenia przeliczono na istniejący zbiornik (wymiary wg
tabeli)
3) Wyposażenie zbiornika obejmuje: podstawę pod kolana stopowe- 1kpl stal 1.4401
3.3 Wymagania w zakresie prac spawalniczych:
1) wykonawca musi posiadać wdrożoną normę dotyczącą jakości w spawalnictwie w pełnym
zakresie wymagań jakościowych: PN-EN ISO 3834-2
2) wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych spełniających
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/UE
3) wykonawca prac spawalniczych musi posiadać uznaną technologię spawania WPQR zgodną
z PN-EN ISO 15614,
4) wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN
ISO 5817;
5) zakres badań nieniszczących – kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelności) (PT) wg PN-EN ISO 23277 ,

6) personel wykonujący badania musi posiadać aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badań
wizualnych VT-2 oraz badań penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712,
7) minimum 80% spawów do średnicy DN200 musi być wykonanych metodą orbitalną w
podwójnej osłonie argonu z potwierdzeniem jakości spawu (wydruk).
3.4 Minimalne wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterującej układu dwupompowego w
oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS
1) Obudowa rozdzielnicy:


wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR, odporna
na promieniowanie UV,



wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie
UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
o

kontrolki:


poprawności zasilania,



awarii ogólnej,



awarii pompy nr 1,



awarii pompy nr 2,



pracy pompy nr 1,



pracy pompy nr 2;

o

wyłącznik główny zasilania z osłoną styków,

o

przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna),

o

przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej,

o

stacyjka z kluczem (umożliwiająca rozbrojenia alarmu),



o wymiarach minimum: 800(wysokość) x 600(szerokość) x 300(głębokość),



wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm,



wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych,



posadowiona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich
kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
konieczności demontażu obudowy rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej, cokół odporny
na promieniowanie UV.

2) Urządzenia elektryczne:


moduł telemetryczny GSM/GPRS



czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz,



układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie,



przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany do prądu pomp,



wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody odbiorcze,



gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowoprądowym klasy B16,



wyłącznik silnikowy dla każdej pompy jako zabezpieczenie przed przeciążeniem
i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej,



stycznik dla każdej pompy,



jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej,



dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni ,



zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z układem akumulatorów,



syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i
optycznego,



wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej,



wewnętrzne oświetlenie rozdzielnicy – świetlówka 8W,



sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy),



antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego w wykonaniu zależnym od uzyskania
poprawnego poziomu sygnału na obiekcie,



wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat.

3) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące
sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z
przekaźników pomocniczych):


Wejścia (24VDC):
o

tryb pracy automatycznej pompowni,

o

zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe),

o

potwierdzenie pracy pompy nr 1,

o

potwierdzenie pracy pompy nr 2,

o

awaria pompy nr 1 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jeśli posiada ,

o

awaria pompy nr 2 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jeśli posiada,



o

kontrola otwarcia drzwi,

o

kontrola poziomu suchobiegu – pływak,

o

kontrola poziomu alarmowego (przelania) – pływak,

o

kontrola rozbrojenia stacyjki,

wejścia analogowe (4…20mA):
o

sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA,

o


sygnał z przekładników prądowych (4...20mA),

Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC):
o

załączanie pompy nr 1,

o

załączenie pompy nr 2,

o

załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni,

o

załączenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie),

o

załączenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie),

o

załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej.

4) Wyposażenie i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS:


sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczoodbiorczym GPRS/GSM zapewniający dwukierunkową wymianę danych z istniejącą
stacją bazową,



zintegrowany

wyświetlacz

LCD

o

wysokim

kontraście

umożliwiający

pracę

w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi,


16 wejść binarnych,



16 wyjść binarnych,



4 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA,



komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE,



wejścia licznikowe,



kontrolki:
o

zasilania sterownika,

o

poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody lub wartość na wyświetlaczu HMI,

o

poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM:

o

o



nie zalogowany,



zalogowany,

poprawności zalogowania do sieci GPRS:


logowanie do sieci GPRS,



poprawnie zalogowany do sieci GPRS,



brak lub zablokowana karta SIM,

aktywności portu szeregowego sterownika,



stopień ochrony IP40,



temperatura pracy: -20o C...50o C,



wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji,



moduł GSM/GPRS/EDGE,



napięcie zasilania 24VDC,



gniazdo antenowe,



gniazdo karty SIM,



pomiar temperatury wewnątrz sterownika.

5) Rozdzielnica zasilająco-sterownicza pomp musi zapewniać:


naprzemienną pracę pomp,



automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy,



kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych,



funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu –
tylko dla pracy ręcznej,



w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał
z dwóch pływaków.

3.5 Elementy przepompowni powinny posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, wydane
przez akredytowaną jednostkę, atesty oraz pozwolenia wymagane obowiązującym prawem.
Urządzenia mają posiadać co najmniej 3-letni okres gwarancji, muszą być wykonane z
bezpiecznych i trwałych materiałów, winny być zgodne z Polskimi Normami Bezpieczeństwa.
Montaż elementów przepompowni powinien być zgodny z instrukcją producenta. Wszystkie
zastosowane materiały i urządzenia nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia
użytkowników wg wymogów ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 ze zm.
3.6 Wykonawca obowiązany jest dokonać oględzin na istniejącej przepompowni w celu
prawidłowego wyliczenia ceny ryczałtowej.
3.7 Wykonawca winien w wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględnić w szczególności wszelkie
roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, porządkowe, zabezpieczenia i dozorowania miejsca
składowania

materiałów

budowlanych,

sporządzenia

i

prowadzenia

dokumentacji

wymaganej Prawem budowlanym. Wykonawca musi uwzględnić również koszty związane z
nadzorem dla prowadzonych prac.
3.8 Wykonawca winien uwzględnić w cenie ryczałtowej również te roboty, których konieczność
wykonania ujawni się w trakcie realizacji robót, a które posiadający odpowiednią
profesjonalną

wiedzę

i

doświadczenie

Wykonawca

powinien

był

przewidzieć,

obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, administracyjnych, wiedzy technicznej
i doświadczenia. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie.
3.9 Wykonawca pokryje także wszelkie koszty związane z zapleczem robót, w tym pobór wody
wraz z zapleczem sanitarnym (WC – TOI-TOI), ogrodzenie miejsca robót, oznakowanie i
zabezpieczenie pod względem BHP i PPOŻ miejsca prowadzenia prac.
3.10

W przypadku, gdy w niniejszej dokumentacji zostały wskazane nazwy, znaki

towarowe lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy odniesienia, Zamawiający
dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.
W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych
w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do podania wykazu dokumentów
potwierdzających

ich

równoważność,

takich

jak:

certyfikaty,

aprobaty

techniczne,

z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu.
4. Termin realizacji zamówienia:
Do dnia 30.09.2020 r.
5. Warunki płatności:
Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie

wystawionej faktury VAT. Płatnikiem jest Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu,
64-720 Lubasz. Płatność dokonana zostanie przez Zamawiającego w pięciu równych,
comiesięcznych ratach licząc od dnia dokonania odbioru wykonanych robot. Podzieloną płatność
Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie.
6. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym
atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:
Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz
„Zapytanie ofertowe – Modernizacja przepompowni ścieków położonej na działce o numerze
ewidencyjnym 91, obręb Lubasz, przy ul. Stajkowskiej”
7. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena – 100 %- obliczana wg wzoru:
najniższa cena ofertowa brutto
C= ---------------------------------------------------- x 100 x waga kryterium
cena oferty badanej
8. Wykonawca wraz z ofertą składa następujące dokumenty:
1) wypełniony Formularz Ofertowy – Zał. nr 1 do ZO,
2) podpisane oświadczenie Wykonawcy – Zał. nr 3 do ZO,
3) zaakceptowany projekt umowy – zał. Nr 2 do ZO,
4) aktualny na dzień złożenia oferty odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
5) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w przypadku podmiotów
występujących wspólnie,
9. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 02.08. 2020 r. do godz. 9:00 w Gminnym Zakładzie Komunalnym
Spółka z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2020 r. o godzinie 9:30.
W załączeniu:
1. Formularz Oferty – Zał. nr 1
2. Oświadczenie Wykonawcy – Zał. nr 3
3. Wzór umowy – Zał. nr 2

PREZES ZARZĄDU
/-/ Krzysztof Tomczyk
.....................................
(podpis )

Zał. Nr 1 do zapytania ofertowego
Modernizacja przepompowni ścieków

FORMULARZ OFERTY
w postępowaniu o wartości zamówienia
nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 punkt 8 ustawy Pzp

na modernizację przepompowni ścieków położonej na działce o numerze ewidencyjnym 91,
obręb Lubasz, przy ul. Stajkowskiej w Lubaszu

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.
......................................................................................................................................................
..................................................................
NIP: .....................................................................................................
REGON: ..............................................................................................
Numer rachunku bankowego: ..............................................................
2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia:
a) oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto:
.......................................... zł., a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ..........% za
cenę brutto: ....................................... zł.;
b) oferujemy termin realizacji zamówienia: ......................, licząc od dnia podpisania
umowy;
3. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego
i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
a)
………………………………………………………………
b)
...................................................................................................
c)
...................................................................................................
d)
...................................................................................................

Miejscowość ............................, dnia ....................................20.. roku.

........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

ZAŁ. Nr 2 do zapytania ofertowego
UMOWA NR ../2020
zawarta w dniu ….. sierpnia 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 Modernizacja przepompowni ścieków położonej na działce
o numerze ewidencyjnym 91, obręb Lubasz, przy ul. Stajkowskiej w Lubaszu.
2. Wykonawca winien zrealizować przedmiot umowy w zakresie i w sposób szczegółowo określony
w zapytaniu ofertowym.
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,
§2
Termin realizacji
1. Planowane rozpoczęcie robót nastąpi niezwłocznie po protokolarnym przekazaniu placu budowy.
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 30 wrzesień 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
Zamawiającego.

4. Płatnikiem jest Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23,
64-720 Lubasz.
§4
Warunki płatności
1. 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.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone Wykonawcy w terminie 21 dni
od daty przyjęcia poprawnie wystawionych faktur VAT wraz z wymaganymi załącznikami.
3. Należność będzie płatna przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę w ratach, zgodnie z
treścią zał. nr 3 (oświadczenie Wykonawcy).
4. Za termin zapłaty uznaje się termin obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego wynagrodzenia.
6. Wykonawca oświadcza, że będzie dokonywał terminowo płatności na rzecz podwykonawców
i dalszych podwykonawców i nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność wynikającą z art. 647 1
k.c.
7. 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) odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu na warunkach określonych w umowie.
4) terminowa zapłata faktur.
§6
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym, z wiedzą techniczną
i sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., ochrony środowiska oraz poleceniami Zamawiającego.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) 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;
2) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość
oznakowania przez cały czas trwania robót;
3) 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;
4) 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;
5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wyrządzenia szkód osobom trzecim w trakcie
realizacji umowy;
6) 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;
7) 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
3 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.
5. odstawą odbioru końcowego będzie 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. 8 lub w trakcie czynności
odbiorowych stwierdzono wady lub usterki, o których mowa w ust. 8, 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. 577 1
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.
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.
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 § 11
niniejszej umowy.
6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie na podwykonawstwo nie
może być dłuższy niż 14 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.

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
0,5% 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 0,5% 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) 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.

§ 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 2020 r. poz. 1228) 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,
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 Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone 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.

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

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do umowy
KARTA GWARANCYJNA
na roboty wykonane na podstawie
umowy nr .../2020 z dnia …. sierpnia 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, 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 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.
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 § 11 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.
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.

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozłożenie płatności na 5 miesięcznych rat .
1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.
......................................................................................................................................................
..................................................................
NIP: .....................................................................................................
REGON: ..............................................................................................
Numer rachunku bankowego: ..............................................................

2. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i
nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Wyrażam zgodę na płatność w sześciu ratach, w wysokościach:
1) Miesiąc październik 2020 r.

-

zł,

2) Miesiąc listopad 2020 r.

-

zł,

3) Miesiąc grudzień 2020 r.

-

zł,

4) Miesiąc styczeń 2021 r.

-

zł,

5) Miesiąc luty 2021 r.

-

zł,

Podpis dostawcy

