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             - p r o j e k t -     
 
 

U M O W A    N R  .................... 
 

 
W dniu ........................................... 2010r.w Krapkowicach pomiędzy: 
 
Zespołem Szkół Sportowych Nr 1 ul. Os. XXX-lecia 24;  47-303 Krapkowice, reprezentowanym przez 
Dyrektora - mgr inż. Teresą Wichary, zwanym dalej „Zamawiającym”  
a  ........................................................................................................................................  
 
reprezentowanym przez : 
 
zwanym dalej „Wykonawcą”, została zawarta umowa następującej treści : 
 

§ 1 
 

PRZEDMIOT UMOWY  
 
1. Zgodnie z wyborem oferty w przetargu nieograniczonym Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót oraz zasadami 
wiedzy technicznej, zadania pn. 

 
Przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej w ZSS Nr 1 w Krapkowicach 

 
 
 
2.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowi załącznik nr 1 do umowy. 
3. Dokument gwarancyjny- załącznik nr 2 do umowy. 
 

§ 2 
 

WYNAGRODZENIE  
 
1. Wartość zamówienia strony ustalają w cenie brutto w wysokości:  

......................................................... PLN 
 
   słownie : ...................................................................................................................................….. PLN 

   w tym: 

-   cena netto wynosi ...................................... PLN . słownie : ...................................................... 

       .................................................................................................................................................... PLN 

 

   -  podatek VAT w wysokości  .................. % co stanowi kwotę .................................................... PLN  

      słownie : ..................................................................................................................................... PLN 

 
2.  Wynagrodzenie określone w punkcie 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i odpowiada 

zakresowi robót wynikającemu z przedmiarów robót a ponadto zawiera koszty wszystkich robót 

towarzyszących, w tym  wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty utrzymania 

zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz inne koszty wynikające z 

realizacji zadania, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe. 
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  3. Rozliczanie robót będzie odbywało się zgodnie z przedmiarem robót. Wartość wykonanych w ten 

sposób robót będzie obliczana następująco: 
 
3.1 ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych w 

tym okresie robót – z książki obmiaru. Jednak w ogólnym rozliczeniu (w odniesieniu do całości 
wykonanych robót) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, 
gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionych w 
przedmiarach robót, a nie w kosztorysach ofertowych – w takim przypadku wynagrodzenie 
określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen 
jednostkowych, przedstawionych w kosztorysach ofertowych; 

3.2 w przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach (tzn. takie, których nie 
można rozliczyć zgodnie z ust. 3.1 niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania 
przedmiotu zamówienia, roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych 
przygotowanych przez wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i 
zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:   

3.2.1 ceny czynników cenotwórczych (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z zestawienia do  
kosztorysów ofertowych złożonych przez wykonawcę,     

3.2.2 w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie roboty w oparciu o zapisy ppkt. 3.2.1, 
brakujące tzn. nie występujące w przedmiarach robót wypełnionych przez wykonawcę i 
załączonych do oferty, ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 
SECOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania, 

3.2.3 podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach 
ofertowych, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku 
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena 
indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez zamawiającego.  

4. Bez uprzedniej zgody zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu   
na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

5. Nie przewiduje się indeksacji ceny w trakcie realizacji umowy. 
                       

§ 3 
 

OBOWIĄZKI STRON  
 

1. Obowiązki Zamawiającego: 
 

1.1 Przekazanie placu budowy w terminie do 2 dni od daty podpisania umowy. 
1.2 Dokonywanie odbiorów wykonanych prac na zasadach określonych w  paragrafie 4 niniejszej 

umowy. 
1.3 Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego . 
 

2. Obowiązki Wykonawcy:  
 

2.1 Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z 
przedmiarem robót, warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbiorów robót budowlanych oraz z aktualnie obwiązującymi normami polskimi, polskim 
prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi 
przepisami. 

2.2 Zorganizowanie placu budowy w sposób pozwalający wykonywanie wszystkich czynności 
niezbędnych do właściwego wykonania robót. Wykonawca zobowiązany jest do 
zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót oraz winien dbać o stan techniczny i 
prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy. 

2.3 Współpraca ze służbami Zamawiającego i umożliwianie nie im w każdym czasie wstępu na 
budowę.  

2.4 Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców.  
2.5 Zgłaszanie robót do odbioru, 

   2.8 Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. i ochrony środowiska. 
      2.9  Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami i odpowiednim przygotowaniem.  
     2.10 Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych. 



Nr spraw : ZP-341/01/10  
Przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej w ZSS Nr 1 w Krapkowicach  
załącznik nr 5 do SIWZ  

3 

     2.11 Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac. 
     2.12 Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, 

lecz nie później niż 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego.    
     2.13 Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia przez cały 

okres jego realizacji.  
     2.14 Ubezpieczenia umowy, a w szczególności od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a 
powstałych w związku z prowadzonymi robotami, 

     2.15 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 bezusterkowego, protokolarnego obioru końcowego.    

     2.16 przestrzeganie przepisów ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI 

SPOŁECZNEJ z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i 

usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004 r.) 

     2.17 wytworzy i przetransportuje odpad niebezpieczny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami;   

     2.18 zutylizowanie azbestu na składowisku posiadającym zezwolenie na składowanie odpadów 
niebezpiecznych oraz niezwłocznie przedłoży Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadu, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.   

     2.19 stosowanie się do zasad wykonania i odbioru robót określonych w STWiOR – zał. Nr 1 do 
umowy.  

 
§ 4 

  
ODBIORY  

 
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego. Data 
podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji 
przedmiotu zamówienia.  

2. Roboty zanikające i ulegające zakryciu będą podlegały odbiorom przez Zamawiającego w 
terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 2 dni.  

3. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności 
odbioru nastąpi w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 
Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 7 dni, licząc od dnia ich rozpoczęcia.  

4. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy 
oraz jednostek, jeśli ich udział nakazują odrębne przepisy.  

5. Na co najmniej 2 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w 
szczególności świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych robót i atesty.  

6. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, 
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.  

7. Jeżeli odbiór nie zostanie dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo 
zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca: 

 
7.1 nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy, 
7.2 ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję. 

O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego. 
Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 
i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.  

 
8. Z dniem protokolarnego, bezusterkowego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego 

ryzyko utraty lub uszkodzenia zadania.  
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to 
Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.  

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady: 
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10.1 nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając 
odpowiedni termin: fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem 
odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia 
wad, 

10.2 nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:  
10.2.1 jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

obniżyć wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej, technicznej, 

10.2.2 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
zażądać wykonania wadliwie wykonanej części przedmiotu umowy po raz drugi, 
zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych 
odszkodowań na zasadach określonych w paragrafie 11 niniejszej umowy.  

10.2.3 W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie wadliwie wykonanej części 
przedmiotu mowy po raz drugi, odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.                    

 
 

§ 5 
 

PODWYKONAWCY  
 

     Wykonawca siłami własnymi  będzie wykonywał roboty w zakresie :        
 

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

           o wartości : .................................................................................................................................. 
 
           Część robót wykona za pomocą podwykonawców :  
 

1.1 Podwykonawca:  ....................................................................................................................... 
 
Zakres robót przez niego wykonywanych : 
................................................................................................................................................... 
 
Wartość robót : .......................................................................................................................... 
 

1.2 Podwykonawca:  ....................................................................................................................... 
 
Zakres robót przez niego wykonywanych : ............................................................................... 
 
Wartość robót : .......................................................................................................................... 
 

2. Wykonawca może zawrzeć umowę z podwykonawcą za zgodą Zamawiającego. 
3. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 

podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 
określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać 
się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

4. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy.   
Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

5. Umowy, o których mowa w ust. 3 i 4, winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

6. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez 
podwykonawców. 

7. Za wykonane przez podwykonawców roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy, po 
udokumentowaniu dokonania zapłaty na rzecz podwykonawcy przez Wykonawcę.  

8. Wykonawca lub zawierający umowę z podwykonawcą, nie może cedować wierzytelności na 
osobach trzecich.  
 

§ 6 
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WARUNKI PŁATNO ŚCI 

 
                                                               

1. Rozliczanie robót odbędzie się jedną fakturą końcową.   
 
2. Zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z 

protokołem odbioru, podpisanym przez inspektora nadzoru. 
3. Do faktury zostanie doliczony podatek VAT w ustawowej wysokości. 
4. Termin zapłaty uzna się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe  

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

 
§ 7 

 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA 

 
  Przedmiot umowy będzie zrealizowany w terminie do 40 dni od dnia zawarcia umowy.     

 
§ 8 

 
GWARANCJA I R ĘKOJMIA 

 
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy wynikające z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej 
gwarancji – karta gwarancyjna stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 – miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany 
przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich obiektów 
będących przedmiotem odbioru. 

  
§ 9 

 
ZMIANA UMOWY  

 
     Zamawiający przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty na podstawie której, dokona się wyboru wykonawcy, w zakresie terminu realizacji 
umowy – w przypadku trwającej powyżej 5 dni warunków pogodowych uniemożliwiających 
zakończenie przedmiotu zamówienia w oznaczonym terminie (wichury, obfite deszcze).    

 
§ 10 

 
KARY UMOWNE  

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi  
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot 
umowy ; 

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5 % 
wartości przedmiotu odbioru za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20% wartości 
przedmiotu odbioru, 

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wartości 
przedmiotu odbioru za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad 
. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez  Wykonawcę z 
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji, o której mowa w art 145 ust.1 ustawy -Prawo 
zamówień publicznych.  
W tej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania  
części umowy. 
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3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach          
Kodeksu  Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych 
terminów.  

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 
kosztów.  

6. Zamawiający nie może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniętej w 
wyznaczonym terminie.  

 
§ 11 

 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

 
Poza przypadkami wymienionymi w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy : 

 
1.1 w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach, 

1.2 zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
1.3 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
1.4 Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
1.5 Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc. 

 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:  

 
2.1 Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w 

terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej 
umowie, 

2.2 Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania 
protokołu odbioru robót, 

2.3 Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

 
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego  

oświadczenia powinno zawierać uzasadnienie.  
 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe :  
4.1 w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót, wg. stanu na dzień odstąpienia, 
4.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 
4.3 Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych niniejszą umową, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

4.4 Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada, 

4.5 Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
przez niego dostarczone lub wniesione.    

 
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest do : 
5.1 dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które  

zostały  wykonane do dnia odstąpienia,    
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5.2 odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w pkt. 4.3, po cenach 
przedstawionych w kosztorysie ofertowym, zwaloryzowanych zgodnie z zapisami 
niniejszej umowy, 

5.3 przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.       
    
 

§ 12 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie: 
 
    1.1 Zamawiający :  
 
         ………………………………………. 
 
         ………………………………………. 
 
   1.2 Wykonawca:  
 
         ………………………………………. 
 
         ………………………………………. 
 
2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się 

rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu 
będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy, właściwy dla siedziby Zamawiającego.     

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
kodeksu cywilnego jeśli przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej strony umowy . 
 
 
 
 
 
 
 

WYKONAWCA :       ZAMAWIAJĄCY : 
 
 
 
 

...............................      .............................. 
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DOKUMENT GWARANCYJNY  
   
Wykonawca : …………………………………………………………… 
reprezentowany przez :  

1. ……………………………………….. 
2. ………………………………………..  

 
udziela Zamawiającemu, którym jest :  Zespół Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach, z  siedzibą 
przy ul. Os. XXX- lecia 24; 47-303 Krapkowice 
36 -  miesięcznej gwarancji na wykonane roboty w ramach realizacji zadania pn.: 
 

 
Przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej w ZSS Nr 1 w Krapkowicach 

 
 

licząc od daty odbioru przedmiotu umowy nr …………………. z dnia ……………………………………… 
 
Wykonawca oświadcza, że przedmiot gwarancji został wykonany z należytą jakością i zgodnie z umową.  
 
 
          WARUNKI   GWARANCJI / ZAKRES ODPOWIEDZIALNO ŚCI WYKONAWCY / TERMINY  
 
1.  Okres gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
2.  Odpowiedzialność z tytułu gwarancji ponosi wyłącznie Generalny Wykonawca robót.   
3.  W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewni Zamawiającemu : 
     3.1   prawidłowe, bezusterkowe korzystanie z wyremontowanego dachu 
     3.2  utrzymanie zadaszenia zgodnie z jakością robót na podstawie których została wybudowana, 

określonych w § 1 ust. 1 umowy; 
4.  W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia faksem przez 

Zamawiającego, z opisem wady, usunąć na własny koszt zaistniałe usterki i wady oraz 
doprowadzić  przedmiot umowy do stanu zgodnego z § 1 ust.1 umowy na podstawie której został 
wykonany.  

5. Wykonawca może powierzyć obowiązek naprawy gwarancyjnej osobie trzeciej. Nie ma to jednak 
wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu obowiązków gwarancyjnych jak i na 
odpowiedzialność za jakość napraw gwarancyjnych.    

6.  Zwolnienie Wykonawcy z odpowiedzialności gwarancyjnej nastąpi w wypadku udowodnienia przez    
Wykonawcę zaistnienia wady w wyniku działania siły wyższej, z zachowania się Zamawiającego 
lub osoby trzeciej, za które nie ponosi on odpowiedzialności.   

7.  W przypadku dokonania istotnej naprawy gwarancyjnej, termin gwarancji biegnie na nowo w 
odniesieniu do naprawianej części.  

8. Uprawnienia wynikające z gwarancji mogą być dochodzone także po upływie okresu 
gwarancyjnego, jeśli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie prze upływem terminu 
gwarancji.   

9.   W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do spełnienia obowiązków wynikających z gwarancji 
w terminie określonym w pkt. 4, zamawiający zleci wykonanie naprawy osobie trzeciej obciążając 
jednocześnie kosztami naprawy Wykonawcę.  

10.  Zamawiający, pod groźbą utraty uprawnień gwarancyjnych zapewnia, że w okresie gwarancyjnym 
nie będzie samodzielnie dokonywał istotnych zmian w obiekcie (napraw, przeróbek, itp.)  

   
 
 
......................................                         .................................                      
  / miejscowość, data /            / podpis Wykonawcy /    


