Załącznik nr 2
Wzór
Umowa nr......................
W dniu .................. 2016r pomiędzy Gminą Bobrowice z siedzibą w Bobrowicach nr 131, 66-627
Bobrowice, NIP 926-10-01-701, którą reprezentuje:
1. ………………………- Wójt Gminy, przy kontrasygnacie
– Skarbnik Gminy
zwaną dalej ,,Zamawiającym”
a .................... z siedzibą przy ul. ................ , NIP ..............., wpisanym do KRS/CEIDG…......, który
reprezentuje:
1. .............................................
zwany dalej Wykonawcą”
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U. z 2015r, poz. 2164 z późn.zm) zawarto umowę o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.Przebudowa
drogi w miejscowości Przychów”. Zadanie zgłoszono do dofinansowywania ze środków Unii
Europejskiej w ramach PROW 2014-2010 - typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych”.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy określony w pkt.1 zgodnie z
dokumentacja projektową, złożoną ofertą, warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, z należytą
starannością, dobrą jakością i zachowaniem zasad bezpieczeństwa, na ustalonych niniejszą umową
warunkach.
Obowiązki stron
1. Obowiązki Zamawiającego
1.1. Dostarczenie w 1 (jednym) egzemplarzu dokumentacji projektowej w dniu przekazania placu
budowy.
1.2 Przekazanie placu budowy w terminie 10 dni po podpisaniu umowy między Samorządem
Województwa a Zamawiającym o przyznaniu pomocy na realizację przedmiotu umowy z PROW.
1.3. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy.
1.4. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
Obowiązki Wykonawcy
2.1. Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacją projektową, warunkami wykonania i odbiorów oraz z aktualnie obowiązującymi
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i
innymi obowiązującymi przepisami.
2.2. Opracowanie planu tymczasowej organizacji ruchu.
2.3. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej geodezyjnej w 2 egzemplarzach i
przekazanie jej Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego całego
zamówienia.
2.4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy w trakcie trwania robót, także za
odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim.
2.5. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować roboty w sposób umożliwiający korzystanie
mieszkańcom z posesji.
2.6.W przypadku uszkodzenia innych urządzeń znajdujących się w drodze – Wykonawca dokona
stosownych napraw/odtworzeń na swój koszt w porozumieniu z właścicielami obiektów
liniowych i innych urządzeń.
2.7. Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru.
2.8.Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
2.9. Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac.
2.10. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac,
lecz nie później niż 10 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

§2
Terminy wykonania
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 4 miesięcy od podpisania
umowy między Samorządem Województwa a Zamawiającym.
§3
Podwykonawcy
W przypadku gdy Wykonawca zleca wykonanie robót budowlanych podwykonawcom:
1. Wykonawca musi pisemnie podać Zamawiającemu rodzaj robót i dane adresowe podwykonawcy
(-ów).
2. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą
zgodnie z art.647 §2 kc., a w szczególności przedstawić Zamawiającemu umowę zawartą z
podwykonawcą lub jej projekt.
3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu, najpóźniej przed dniem rozpoczęcia
robót, umowę przelewu wierzytelności (cesji) o wypłatę wynagrodzenia za wykonanie niniejszej
umowy w zakresie prac zleconych Podwykonawcy, zawartej między Wykonawcą i
Podwykonawcą. Wynagrodzenie za wykonaną przez Podwykonawcę część przedmiotu umowy
płatne będzie bezpośrednio na rachunek tego Podwykonawcy.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawcy i zapewni, aby w
umowach z Podwykonawcami okres odpowiedzialności za wady (o którym mowa w §7) nie był
krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
§4
Odbiory
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu
zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem bezusterkowego odbioru robót.
Data podpisania protokołu odbioru końcowego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu
zamówienia.
2. Po zakończeniu robót, Wykonawca zgłosi pisemnie gotowość do odbioru końcowego.
3. W dniu zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany
jest przekazać Zamawiającemu niżej wymienione dokumenty, które będą stanowić podstawę
rozpisania odbioru:
a) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót i oświadczenie o zgodności wykonania z
dokumentacją projektową i warunkami zgłoszenia na budowę, obowiązującymi przepisami i
normami,
b) kosztorys różnicowy wykazujący różnice pomiędzy projektem budowlanym a stanem faktycznym
i istotne odstępstwa, o których mowa w art.36 ustawy prawo budowlane (lub oświadczenie, że nie
wystąpiły różnice),
c) świadectwa jakości, certyfikaty, atesty na wbudowane materiały,
d) dokumenty gwarancyjne.
4. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
5. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo
zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca
nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem
zobowiązania wynikającego z umowy.
6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania,
Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zadania zostaną stwierdzone wady:
7.1.nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni
termin: Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru końcowego w takich
sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad.
7.2.
nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

a)
jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
b)
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem - zażądać
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w niniejszej umowy,
c)
w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.
8. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą
umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest
niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym
wypadku, koszty tych badań obciążają Zamawiającego.
9. Dokumentację geodezyjną powykonawczą Wykonawca dostarczy zamawiającemu do dnia odbioru
końcowego robót.
§5
Wynagrodzenie
1. Zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia obowiązującą strony
formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe
wynoszące zgodnie ze złożoną ofertą : ……………………… zł brutto (słownie:
.........................)
2. Wynagrodzenie określone w pkt. 1 jest ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego i odpowiada
zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej, które były
zamieszczone w specyfikacji warunków zamówienia. Zawiera ono ponadto koszty wszelkich
robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy, wszelkie koszty
utrzymania zaplecza budowy oraz wszelkie inne koszty wynikające z niniejszej umowy, podatek
VAT i inne opłaty.
3. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia określonego w pkt. 1 w przypadku zmiany stawki VAT ,
konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych oraz wynikającą ze zmniejszenia
zakresu robót.
§6
Warunki płatności
1. Zapłata za wykonanie umowy nastąpi w terminie 14-dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na
podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, podpisanego przez inspektora
nadzoru i przedstawiciela zamawiającego.
3. W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.
4. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeżeli konto bankowe
Zamawiającego zostanie uznane kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu
płatności.
§7
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca zobowiązuje się, że jego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
umowy wynikająca z Kodeksu cywilnego zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej
gwarancji. Wykonawca oświadcza, że gwarancja wynosi …… miesięcy liczonych od dnia
podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu …………miesięcznej gwarancji na wbudowane materiały
licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich
obiektów budowlanych będących przedmiotem odbioru.
3. Wykonawca gwarantuje prawidłową jakość przedmiotu umowy i zobowiązuje się do usunięcia
wad fizycznych rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnych od wad na zasadach i w terminie
określonym w dokumentach gwarancyjnych, które przedłoży Zamawiającemu.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, z
uwzględnieniem punktu d)
b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,1% wartości
wynagrodzenia brutto określonego w niniejszej umowie, za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,1% wartości
wynagrodzenia brutto określonego w niniejszej umowie, za każdy dzień zwłoki,
d) gdy wykonawca narazi Zamawiającego na utratę całości lub części dofinansowania ze
środków unijnych - w wysokości utraconego dofinansowania,
e) w przypadku nie podjęcia realizacji robót w ciągu 30 dni od przekazania placu budowy lub
uniemożliwianie przez wykonawcę przekazania placu budowy przekraczające 14 dni – w wysokości
3% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, z wyjątkiem zaistnienia szczególnie
uzasadnionej przyczyny,
f) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, z uwzględnieniem
punktu d)
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna będzie liczona od nowych
terminów.
4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym
kosztów.
5. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w
wyznaczonym terminie.
6. W przypadku nie przyznania pomocy z PROW Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia
od realizacji umowy zawartej z wybranym Wykonawcą, bez ponoszenia jakichkolwiek kar i
odszkodowań z tego tytułu.
§9
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie co stanowi kwotę ………………zł
w formie : ..................................................................
2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz musi być ono wniesione
najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości.
3. W przypadku należytego wykonania robot 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione
w ciągu 30 dni od daty końcowego bezusterkowego odbioru robot potwierdzonego protokołem
odbioru robót, a pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po
upływie okresu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami
staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robot
i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
§ 10
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w
formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w
następujących zakresach i okolicznościach:

Zmiana terminu zakończenia robót, sposobu wykonania i zakresu robót w przypadku:
1) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie prac lub
przesunięcie terminu przekazania placu budowy,
2) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów administracji architektoniczno–
budowlanej, nadzoru budowlanego, wydanych stosownie do ich właściwości, itp.,
3) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, warunki pogodowe uniemożliwiających lub w
znaczny sposób utrudniających prowadzenie robót budowlanych, działania osób trzecich, awarie
urządzeń liniowych itp.) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
4) wystąpienia nieprzewidzianych w SIWZ warunków geologicznych, archeologicznych lub
terenowych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, w tym ujawnienie podczas
robót istnienia nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,
przyrodniczych i innych,
5) wynikająca z wstrzymania robót przez Zamawiającego lub przestojów i opóźnień zawinionych
przez Zamawiającego,
6) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych
dokumentach związanych z realizacją inwestycji
7) przedłużania się terminu lub odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,
8) wynikająca z wystąpienia robót dodatkowych,
9) zakończenia realizacji przedmiotu umowy przed terminem określonym w umowie,
10) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności.
11) wystąpienia konieczności zmian nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia i
koniecznych do wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego,
12) zmiany zakresu robót budowlanych, których nie można było przewidzieć, w tym dotyczące
wystąpienia dodatkowych robót budowlanych,
13) zmiany w rozwiązaniach projektowych na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, jeżeli
są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,
14) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie art. 20
ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy Prawa budowlanego,
15) zmiana metody wykonania robót budowlanych lub zmiana materiałów, urządzeń na inne o takiej
samej funkcji i parametrach nie gorszych niż projektowane,
16) uzasadnione zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, z jednoczesnym proporcjonalnym do
zmienionego zakresu zmniejszeniem wynagrodzenia,
17) wystąpienia zmian korzystnych dla Zamawiającego,
18) zmiana osób na stanowisku kierownika budowy i inspektora nadzoru ( z zastrzeżeniem
zachowania warunku posiadania wymaganych w przetargu uprawnień)
19) zmiany w dokumentacji projektowej,
20) wystąpienie konieczności wprowadzenia robót zamiennych.
21) W przypadku wprowadzenia robót zamiennych zakres ich będzie wyłączony z ryczałtu i
rozliczony na podstawie kosztorysu powykonawczego.
22) W przypadku wprowadzenia robót zamiennych, zastosowania nowych materiałów, technologii stawki kalkulacyjne będą takie same jak w ofercie, a ceny przyjęte z ostatniego kwartału z
Secocenbud-u lub na podstawie faktur zakupu.
23) W przypadku wystąpienia robót zaniechanych wysokość wynagrodzenia określonego w § 4
ulegnie zmniejszeniu o wartość robót zaniechanych.
24) w przypadku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie,
których nie można usunąć w inny sposób, a zamiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
Pozostałe rodzaje zmian
25) zmiany danych podmiotowych dotyczących stron umowy , siedziby, osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy itp.,

26) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia, w tym zmiany stawki podatku VAT
27) w przypadku zmiany wysokości stawki VAT Wykonawca jest uprawniony do naliczenia podatku
VAT w wysokości ustawowej, zmiana taka zwiększa wynagrodzenie brutto i nie wymaga
sporządzenia aneksu,
28) zmiany dotyczące podwykonawców, dalszych podwykonawców, zakresu wykonywanych przez
nich robót i ich wartości.
29) Niezwłocznie po podpisaniu umowy między Samorządem Województwa a Zamawiającym dot.
przyznania pomocy z PROW lub otrzymania informacji o braku przyznania przedmiotowej pomocy,
Zamawiający i Wykonawca w aneksie określą datę wykonania umowy, uwzględniając, że
maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 4 miesiące.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty specjalistyczne podwykonawcom, za działanie
których bierze pełną odpowiedzialność. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z
założeniami i przepisami.
2. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:
2.1. Zamawiający: ..........................................
2.2. Wykonawca: ..............................................
2.3. Zamawiający oświadcza, ze powołany przez niego Inspektor Nadzoru będzie działał w ramach
zawartej umowy.
3. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umową, będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy Prawa budowlanego, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego wraz z
aktami wykonawczymi.
5. Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiającego.
§12
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
1. Dokumentacja projektowa.
2. Oferta wykonawcy.
3. Specyfikacja warunków zamówienia

Wykonawca

Zamawiający

Kontrasygnata

Załącznik do umowy
DOKUMENT GWARANCYJNY
W powołaniu na art.577 §1 Kodeksu cywilnego Wykonawca (Gwarant) tj. …………………..…
z siedzibą ……………………………………… NIP ………………………
gwarantuje Zamawiającemu tj. Gminie Bobrowice z siedzibą w Bobrowicach nr 131, 66-627
Bobrowice, NIP 926-10-0-701 w związku z zawartą umową nr …………………… z dnia ………., .
że
przez
okres
……..
miesięcy
przedmiot
zamówienia
publicznego
pn.
………………………………......... jest wolny od wad.
Warunki gwarancji:
1. Termin gwarancji rozpoczyna się od chwili protokolarnego bezusterkowego odbioru
końcowego przedmiotu zamówienia.
2. Gwarancja obejmuje wady fizyczne ujawnione w okresie objętym gwarancją powstałe z winy
materiału bądź wadliwego wykonania robót.
3. W ramach gwarancji Zamawiającemu przysługuje roszczenie o nieodpłatne usunięcie wad
fizycznych.
4. Okresem gwarancji objęty jest cały zakres będący przedmiotem umowy – w tym instalacje i
urządzenia niezależnie od okresu gwarancji podawanego przez producenta i dostawcę
urządzeń. Gwarantem zamontowanych urządzeń i instalacji jest wykonawca.
5. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia się materiałów w trakcie eksploatacji oraz wad
powstałych z winy użytkowania osób trzecich.
6. W przypadku ujawnienia wad fizycznych Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić
Wykonawcę o powstałych wadach.
7. Wykonawca przystąpi do usunięcia zgłoszonych wad w terminie 10 dni od momentu ich
zgłoszenia, a usunie w terminie ustalonym przez strony.
8. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancji zostaje przedłużony
o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia.
9. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji awarii/wady w obiekcie Wykonawca przystąpi
niezwłocznie do jej usunięcia, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania
powiadomienia przekazanego w jakikolwiek formie np. pisemnego, ustnego, telefonicznego
potwierdzonego faksem lub przez doręczenie pisma. Po bezskutecznym upływie tego terminu
oraz w sytuacji zagrażającej życiu ludzkiemu lub mogącej spowodować znaczne straty
finansowe Zamawiający może natychmiast przystąpić do usuwania awarii na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą karta gwarancyjną mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
Data………………..

…………………………….
Podpis Wykonawcy (Gwaranta)
UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

