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- projekt - 
 

 

U M O W A    N R  PiRG.272…...2016 

na wykonanie robót budowlanych 
 

 
Zawarta  dniu     ….. .03.2016 r. w Krapkowicach pomiędzy : 
 
1. Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez  Burmistrza – Andrzeja Kasiurę, 
     z siedzibą w  Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, NIP : 199-00-12-987, przy 
    kontrasygnacie Skarbnika – Ryszarda Patej, zwaną dalej „Zamawiającym” 
a     
 
2………………………………………………………………………………………….. 
zwaną dalej „Wykonawcą”. 
 
 
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 
 w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 5 225 000 euro dla robót,  
przeprowadzonym  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych -  tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164.)zwanej dalej 
„ustawą” została zawarta umowa następującej treści: 
 
 

§ 1 
 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania , roboty budowlane     

polegające na wykonaniu remontów nawierzchni mineralno-bitumicznych metodą   

na gorąco w formie uzupełnienia ubytków    masą  mineralno – bitumiczną o pow.  

do 50 m2 i do 100 m2  w jednym miejscu, w tym: 

    - remont nawierzchni – ubytki do 50m2 – 1100m2; 

     - remont nawierzchni – ubytki do 100m2 – 1500m2. 

Zakres robót obejmuje wykonanie  frezowania miejsca ubytku  wraz z docięciem 

krawędzi piłą do asfaltów wraz ze skropieniem emulsją asfaltową miejsca frezowania 

oraz smarowanie emulsją wyciętych krawędzi, a także wywóz materiałów z rozbiórki 

na odległość 1 km.  Dokonanie  uzupełnienia masą mineralno-bitumiczną układaną 

rozściełaczem do asfaltów- gr 4,0 cm po zawałowaniu. Wałowanie  ułożonej 

nawierzchni przy użyciu walców stalowych z wibracją oraz walców ogumionych. 
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Zabezpieczenie styków krawędzi remontowanej nawierzchni  w formie spoiny 

wykonanej emulsją asfaltową lub asfaltem.  

Wykonawca przyjmuje również do wykonania wymianę nawierzchni 

asfaltobetonowych w formie dywaników asfaltobetonowych na całym odcinku drogi  

o łącznej powierzchni 4900 m2. Zakres robót obejmuje  wykonanie frezowania 

zniszczonej nawierzchni wraz z docięciem krawędzi z wykonaniem skropienia 

emulsjami asfaltowymi między warstwami nawierzchni, a także wywóz materiałów z 

rozbiórki na odległość 1 km.  Położenie  pod warstwę nawierzchni ścieralnej  warstwy 

wyrównawczej z mieszanek mineralno  – bitumicznych o gr do 4,0 cm.  Dokonanie 

ponownego skropienia warstwy wyrównawczej wraz z położeniem przy użyciu 

rozściełacza nawierzchni ścieralnej o gr 4,0 cm. Wałowanie wszystkich  odpowiednio 

zagęszczonych warstw przy użyciu walców stalowych z wibracją oraz walców 

statycznych ogumionych. Zalanie styków krawędzi nowej nawierzchni z nawierzchnią 

już istniejącą   emulsjami asfaltowymi lub asfaltem.   

  

  Nie dopuszcza się stosowania mieszanek mineralno – bitumicznych do których 

dodawany jest frez asfaltowy. Skład mieszanki odnośnie stosowanego kruszywa i 

lepiszcza zgodnie z załączona specyfikacja techniczną.    

  

Wykaz dróg gminnych przeznaczonych do remontów cząstkowych stanowi     

załącznik nr 1 do    umowy. 

 

2. Roboty będą wykonywane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie   

oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, zwanych dalej STWiOR, 

stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

Materiały zastosowane przy wykonywaniu zadania spełniać będą wymagania  

określone w załączniku nr 2. 

 
§ 2 

 
1.  Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany na podstawie   zleceń 

wykonania robót : pisemnych, faxem  lub e-mailem,  wydanych przez 
przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w §6, pkt 2 umowy.  
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Przystąpienie Wykonawcy do robót nastąpi w terminie max. …. dni,  licząc od 
momentu przyjęcia zlecenia przez Wykonawcę. 

 
2.  Zamawiający określa maksymalną kwotę umowną na wartość:  
 
    ……………PLN. / netto / + ………………PLN. /VAT …% =  …………PLN. brutto, 
    słownie  ………………………………………………………………………………….. 
 
3. Zamawiający będzie się rozliczał z Wykonawcą fakturami częściowymi po  
     wykonaniu zleconych robót, stanowiących przedmiot odbioru, kosztorysem  
     powykonawczym. 

  Ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z wypełnionych przedmiarów robót 
  stanowiących załącznik nr 4.1-4.3  do umowy , a ilości wykonanych w tym okresie 
  robót – z książki obmiaru.  

    W cenie ofertowej zawarte są koszty związane z realizacją zadania, wynikające  
    z przedmiarów robót z uwzględnieniem wymogów  określonych w  STWiOR , 
    jak również koszty robót towarzyszących: wszelkie  roboty przygotowawcze,  
    porządkowe, koszty utrzymania zaplecza robót, koszty organizacji ruchu,  koszty  
    badań laboratoryjnych, koszty związane z odbiorami  wykonanych robót oraz inne  
    koszty wynikające  z realizacji zadania, bez których  wykonanie zadania byłoby  
    niemożliwe, w tym również podatek VAT i inne niezbędne 
 
 

§ 3 
 
      

1. Faktura za wykonane roboty będzie wystawiana i realizowana po uprzednim 
sprawdzeniu i akceptacji przez Zamawiającego jakości wykonanych robót oraz 
zgodności ich wykonania z umową, obowiązującymi przepisami i po protokólarnym 
przyjęciu robót przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego, wraz  
 z   zestawieniem ilości i wartości wykonanych robót. Wykonawca, po dokonaniu  
bezusterkowego odbioru robót, wystawi fakturę w terminie do 7 dni. Faktura  
  będzie płatna w terminie do 21 dni od dnia  jej odbioru przez Zamawiającego.   

2.   Należności będą regulowane przelewem z konta Zamawiającego na konto 
Wykonawcy, wskazane na fakturze.  

3.  Do każdej faktury zostanie doliczony podatek VAT w ustawowej wysokości. 
4.  Terminy zapłaty uzna się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli konto 

bankowe Wykonawcy zostanie uznane kwotą należną  Wykonawcy najpóźniej  
w ostatnim dniu terminu płatności. 

 
§ 4 

 
 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy wynikające z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona  
poprzez udzielenie pisemnej gwarancji – stanowiącej załącznik  nr 3 do niniejszej 
umowy. 
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2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 – miesięcznej gwarancji i na wykonany 
przedmiot umowy licząc od dnia odbioru i przekazania w użytkowanie robót 
będących przedmiotem odbioru. 

 
 

§ 5 
 
   1.  Wykonawca będzie realizował umowę od dnia jej zawarcia do 31 grudnia   

    2016 roku.  
   2. Wielkość ponoszonych zobowiązań finansowych w trakcie obowiązywania   

    umowy nie może przekraczać kwoty przewidzianej w uchwale budżetowej  
    Gminy Krapkowice przeznaczonej na realizację zadania stanowiącego   

        przedmiot umowy. 
 

§ 6 
 
 

1.Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia     
Zamawiającego prowadzić będzie: Pan …………………………,    tel . ……………. 

 
       2.Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony    

wyznaczają następujące osoby :  
 

   Zamawiający : Dariusz Rusin – tel. 77/ 44 66 896, e-mail – d.rusin@krapkowice.pl. 
 
   Wykonawca : ………………… – tel. ……………..., e-mail: ………………………….. 

 
 

§ 7 
 
 

Wykonawca  zobowiązany jest do : 
1. zabezpieczenia i oznakowania robót oraz dbania o stan techniczny  i prawidłowość 
    oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, 
 
2. uporządkowania terenu prac po zakończeniu robót i doprowadzenia terenu do 

stanu poprzedniego, 
 
3. do wykonania przedmiotu umowy z materiałów i przy pomocy urządzeń 

odpowiadającym co do jakości  wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i  
stosowania w budownictwie, określonych prawem budowlanym oraz wymaganiom 
dokumentacji przetargowej, 

 
4.  na każde żądanie Zamawiającego /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany 

jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów, dane potwierdzające 
spełnianie wymagań, o których mowa w ust. 3,  
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5. najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedłożenia Zamawiającemu polisy 
ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności, związanej z przedmiotem umowy, na sumę gwarancyjną nie mniejszą 
niż 600 tys. zł., z jej ważnością na cały okres realizacji umowy. W przypadku nie 
przedłożenia polisy w wyznaczonym terminie Zamawiający uzna, iż Wykonawca 
odstępuje od jej zawarcia,   

 
6. do naprawienia bądź uzupełnienia własnymi staraniami i na własny koszt w razie 

uszkodzenia części robót  bądź kradzieży zamontowanych urządzeń w trakcie 
obowiązywania umowy tj. do dnia przekazania do eksploatacji wykonanych robót, 

 
7. do przerwania robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenia wykonanych  
     robót przed ich zniszczeniem, 
 
8. przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także  
     projektu ich zmian oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej  
     umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie części  
     zamówienia – robót budowlanych ( jeśli część zamówienia wykonywana będzie  
     przez podwykonawcę  lub dalszego podwykonawcę ) 
 
9. przedkładanie przez Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  z oryginałem  
     kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są  
    dostawy lub usługi realizowane w ramach wykonania przedmiotu umowy oraz ich  
    zmian. 
 

§ 8 
 
1. Wykonawca zapewni obsługę laboratoryjną prowadzoną przez wyspecjalizowane 

laboratorium drogowe. 
 

2. Badania, o których mowa w ust. 1 będą realizowane przez Wykonawcę na własny  
    koszt.  

 
3. Badania będą prowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w SST oraz 

zaleceniami inspektora nadzoru.   
 

§ 9 
 

W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy pomocy 
podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność 
za roboty przez nich wykonane. 
 

 
§ 10 

 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizujący przedmiot 

umowy, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w 
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trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany 
dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 

 
2.  Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej  podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

 
3. Zamawiający, w terminie do 7 dni roboczych zgłosi pisemne zastrzeżenia do 

projektu umowy   o podwykonawstwo, w przypadku : 
    a) jeśli ze wskazanym w projekcie umowy podwykonawcą Zamawiający   

       wcześniej rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia  
       publicznego albo od niej odstąpił, z powodu okoliczności, za które ten  
      podwykonawca ponosi odpowiedzialność, 

   b)    gdy będzie przewidywał termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 
 
4.  Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust. 3 uważać się będzie za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.     

 
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

 
6. Zamawiający, w terminie do 7 dni roboczych, zgłosi pisemny sprzeciw do umowy                             

o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust.3. 
 
7. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

w terminie określonym w ust. 6 uważać się będzie za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.    

 
8. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem będą dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5% wartości całkowitej niniejszej umowy. 

 
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeśli termin zapłaty wynagrodzenia będzie 

dłuższy niż określony w ust.2, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i 
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o 
zapłatę kary umownej. 

 
10.Zasady opisane w ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o 

podwykonawstwo.       
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11.Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, których  

    przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu     
    umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
    w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę,    
    podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę przedmiotu zamówienia. 
 
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.11 dotyczyć może wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem będzie wykonanie robót budowlanych lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy  lub usługi. 

 
13.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
 
14.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa  
w ust. 11. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 
7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

 
15.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający:  
    a) nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub    
          dalszemu podwykonawcy    
    b) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  

       podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże  
          zasadność takiej zapłaty.   
 
16.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy,  o których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąci kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

 
17.Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, lub konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości netto umowy, 
określonej w  § 2 ust. 2, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego.   

 
18.Przepisy ust. 1-17 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy,   
     podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471    
     ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny.         
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§ 11 

W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego 
 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest obowiązany : 
1) odebrać wykonane roboty, 
2) zapłacić za wykonane roboty, 
3)zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót. 

 
 

§ 12 
 
1. Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną : 

a)  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które  
ponosi  odpowiedzialność  Wykonawca w wysokości 5 000 zł  ; 

b) za zwłokę w przystąpieniu Wykonawcy do robót w terminie określonym 
w § 2 ust 1, w wysokości 0,2 % kwoty netto, o której mowa w § 2 ust 2 
umowy, za każdy umowny dzień zwłoki ; 

c) w przypadku co najmniej trzykrotnej zwłoki w przystąpieniu Wykonawcy 
do robót w określonych terminach, Zamawiającemu przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy z wyłącznej winy Wykonawcy. Zamawiający jest 
uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni roboczych od 
stwierdzenia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia. 

d) w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu odbioru 
Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,5% kwoty netto 
przedmiotu odbioru za każdy dzień, licząc od dnia stwierdzenia 
nienależytego wykonania do dnia usunięcia wad, 

e) w przypadku nie zastosowania się Wykonawcy do wezwania  o których 
mowa w § 10 ust. 9, w wysokości 0,05% kwoty netto, o której  mowa w 
§2 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu nieprawidłowości, 
licząc od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, nie więcej jednak 
niż do wysokości 1% kwoty netto, o której mowa w §2 ust. 2. Po upływie 
tego terminu, w przypadku nie usunięcia nieprawidłowości, 
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z Wykonawcą z 
jego wyłącznej winy z możliwością naliczenia kary umownej, o której 
mowa w ust. 1 litera „a”. 

f) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego    
     podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zatrudnionym na  
     zasadach określonych w §10, w wysokości 0,05% wartości netto  
     należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia  
    za każdy dzień opóźnienia 
g) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy  
    o    podwykonawstwo, lub projektu jej zmian lub  jej zmiany w terminie  
    7 dni od jej zawarcia, w wysokości 0,05% kwoty netto,   
    o której mowa w § 2  ust. 2, za każdy dzień opóźnienia, 
g) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za  
      zgodność z oryginałem kopii umowy  o podwykonawstwo, lub  jej  
      zmiany w terminie 7 dni od jej zawarcia, w wysokości 0,05%  
      kwoty netto, o której mowa w §2  ust. 2, za każdy dzień opóźnienia.    
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 W przypadkach, o których mowa w §10 ust. 5 i 8 oraz w § 7 ust. 8 i 9,      
przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy  
o podwykonawstwie. 

 
2. Zamawiający zapłaci  Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez   

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w 
wysokości 5 000 zł. z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 
ust.1 ustawy. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach        
przewidzianych w Kodeksie  Cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar 
umownych. 

4. W przypadku powtarzającego się nieterminowego usuwania wad, o których mowa 
w dokumencie gwarancyjnym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy.   

 
§ 13 

 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy  
w przypadku: 
a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
     mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym podatku VAT - wówczas    
     wykonawca otrzyma wynagrodzenie liczone od wartości netto, określonej  
     w ofercie, powiększone o VAT  w aktualnej wysokości,  
 b) zmiany podwykonawcy, wykazanego na etapie postępowania o udzielenie  
     zamówienia publicznego i wykazanego na Formularzu ofertowym, a jednocześnie  
     będącego pomiotem, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach  
     określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków  
     udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, jeśli    
     Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub  
     Wykonawca  samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie  
      mniejszym niż  wymagane w trakcie przedmiotowego postępowania o udzielenie  
      zamówienia  publicznego. 

§ 14 
 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane 
wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem 
nieważności . 
 

§ 15 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy  
    Kodeksu cywilnego jeżeli  przepisy ustawy Pzp, nie stanowią   inaczej.   

2. Wszelkie kwestie sporne mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej     
    umowy będą rozstrzygane przez  Sąd właściwy według siedziby Zamawiającego. 
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§ 16 

 
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 
3 egz. dla Zamawiającego. 
 . 
 
 
ZAMAWIAJĄCY :                                                                        WYKONAWCA : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do umowy: 
 
1.  Wykaz dróg gminnych przeznaczonych  
    do remontów cząstkowych – zał. nr 1  
2.  STWiOR – zał. nr 2 
3.  Dokument Gwarancyjny – zał. nr 3 
4. Przedmiary robót – zał. 4.1-4.3 
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DOKUMENT GWARANCYJNY 

 

 

Wykonawca: ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

reprezentowany przez: 

………………………………………. 

 

udziela Zamawiającemu: Gminie Krapkowice z siedzibą w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 

reprezentowanej przez Burmistrza Krapkowic – Andrzeja Kasiurę,12 miesięcznej gwarancji 

na wykonanie roboty : 

1)  remont nawierzchni – ubytki do 50m2, 

2)  remont nawierzchni – ubytki do 100m2   

oraz 24 miesięcznej gwarancji na wykonanie roboty : wymiana nawierzchni 

asfaltobetonowych w formie dywaników asfaltobetonowych na całym odcinku drogi 

w ramach realizacji zadania pn: 

 

„Wykonanie remontów nawierzchni mineralno-bitumicznych metoda na gorąco   na 

terenie miasta i gminy Krapkowice” 

 

licząc od daty odbioru zleconego elementu robót w ramach  umowy nr PiRG.272.0….2016 

 z dnia …...03.2016r. 

 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot gwarancji został wykonany z należytą jakością, 

zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy 

technicznej oraz obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno-budowlanymi. 

2. Gwarancja obejmuje również materiały użyte do realizacji przedmiotu Umowy. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad  

przedmiotu odbioru  ujawnionych po odbiorach częściowych. 

4. Wykonawca  na pisemne zgłoszenie Zamawiającego,  zobowiązuje się do usunięcia wad 

w terminie:     

   1) jeśli wada uniemożliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu 

       objętego  gwarancją  - niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od  

       zgłoszenia. 

   2) w pozostałych przypadkach w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, 

   3) lub w innym, dłuższym niż podane w pkt.1 i 2 terminie, jeżeli zostanie on uzgodniony z   

       Zamawiającym. 

5. Usunięcie wad zostanie stwierdzone protokólarnie.  

6. W przypadku zwłoki Wykonawcy przekraczającej 1 dzień, w stosunku do terminów 

określonych w pkt. 4 w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, stwierdzonych w 

okresie gwarancji, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia 

innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt Wykonawcy. 

W tym przypadku Zamawiający nie traci gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 



Nr spraw : PiRG.271.1.5.2016  Remonty   nawierzchni mineralno-bitumicznych metodą na gorąco  
                                                  na terenie miasta i gminy Krapkowice. 
 

 
                                                                                                                 Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 12 

7. W razie stwierdzenia istnienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiającemu 

przysługują uprawnienia wynikające z przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady 

fizyczne. 

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

prac nad usuwaniem wad. 
                
 
……………………….                                                                                …………………… 
      /miejscowość/                                                                                                                                 /podpis Wykonawcy/ 


