Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr OSiR.2710.2.2016 – projekt umowy – zał. nr 4 do SIWZ
i karty gwarancyjnej (załącznik nr 1 do umowy)
Nazwa zadania: Zakup i montaż bandy pneumatycznej na stadionie im. Floriana Kapały w Rawiczu

Projekt - Umowa nr ………….
W dniu …………………………2016 roku w Rawiczu pomiędzy Gminą Rawicz - Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
w Rawiczu, ul. Spokojna 1a 63-900 Rawicz, zwanym w tekście „Zamawiającym” reprezentowaną przez:
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu - Pana Macieja Szymkowiak
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej
- Pani Wiesławy Osińskiej,
a ......................................... zwanym dalej w umowie „Wykonawcą” lub „Dostawcą”, reprezentowanym przez:
……………………………..
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami
(art. 10 ust.1, art. 39-46) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164
ze zm.), w postępowaniu na „Zakup i montaż bandy pneumatycznej na stadionie im. Floriana Kapały w Rawiczu”
w ramach zadania pn. „Zakup bandy na stadionie im. Floriana Kapały”, została zawarta umowa o następującej treści:
1.
2.

1.

§1
Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace polegające na dostawie wraz
z montażem bandy pneumatycznej na stadion im. Floriana Kapały w Rawiczu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zakres rzeczowy zamówienia określają niżej podane dokumenty stanowiące integralną część niniejszej umowy:
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2) oferta Wykonawcy z dnia………,
§2
Strony ustalają łączną wartość przedmiotu Umowy, określonego w §1 na kwotę wskazaną w ofercie Wykonawcy
stanowiącą Załącznik do niniejszej umowy tj.:
Cena netto

Stawka % VAT

Kwota podatku VAT

Wartość brutto

Słownie brutto: ……………………………………………………………………………….

2.
3.
1.
2.
3.

4.

Cena wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi pełne i wyłączne wynagrodzenie Wykonawcy przysługujące mu
z tytułu prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Cena wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie czynniki cenotwórcze i koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.
§3
Dostawa, montaż i przekazanie sprzętu będącego przedmiotem Umowy Zamawiającemu zostaną dokonane w Rawiczu, przy ul. Sportowej 13 na stadionie im. Floriana Kapały w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2017 r.
Warunkiem dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy, będzie potwierdzenie przez Wykonawcę
uzyskania pozytywnej opinii weryfikatorów band oraz potwierdzenie, że prace montażowe zostały poddane weryfikacji
przez weryfikatorów torów żużlowych.
W przypadku akceptacji wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego, podczas odbioru sprzętu będącego
przedmiotem umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami
prawa do przyjęcia i ubezpieczenia przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności instrukcję obsługi technicznej i konserwacji w języku polskim oraz dokumenty dotyczące gwarancji w języku polskim.
Zakończenie realizacji przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone ostatecznym protokołem odbioru podpisanym przez
strony niniejszej Umowy.
§4
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie z należytą starannością zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz niniejszej umowie.
§5

Wykonawca przy realizacji prac w ramach zaoferowanej ceny ofertowej zobowiązany będzie do:
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1) prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach
i uprawnieniach,
2) naprawy na własny koszt wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzenia prac,
3) uporządkowania, po zakończeniu prac, całego terenu zajętego na prowadzenie prac.
§6
1.
2.

1.

2.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi ze strony Zamawiającego za nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu niniejszej Umowy będzie/będą: ………………………………………..................................................................................
Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi ze strony Wykonawcy za nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu niniejszej
Umowy będzie/będą: ………………………………………..................................................................................
§7
W przypadku ujawnienia się w trakcie realizacji niniejszej umowy szkód powstałych na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt. W przypadku nie naprawienia ich Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności niezbędnych do ich usunięcia z wynagrodzenia, o którym mowa
w § 2.
W przypadku jeśli szkody, o których mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnią się w okresie gwarancji po
odbiorze robót Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt. W przypadku nie naprawienia ich przez
Wykonawcę w wyznaczonym terminie wyraża on zgodę aby Zamawiający zlecił naprawę tych szkód innemu podmiotowi, a Wykonawcę obciążył kosztami
§8
Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne.
Kary będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu określonych w umowie robót w wysokości 0,2% wartości brutto niniejszej
umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego), za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,2% wartości brutto niniejszej umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego), za każdy dzień
opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
20% wartości brutto niniejszej umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego),
d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto niniejszej umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego), w szczególności
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w §15 ust. 2 pkt 2 – 5,
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego poza przypadkiem określonym w § 15 ust. 2 pkt 1, w wysokości 20% wartości brutto niniejszej umowy
(po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego).
Nałożone kary podlegają sumowaniu.
Naliczone kwoty z tytułu kar Wykonawca przekaże Zamawiającemu na wskazane konto w terminie 7 dni od daty doręczenia żądania zapłaty tych kar.
W przypadku wystąpienia kar umownych, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot z tego tytułu, z wynagrodzenia
Wykonawcy, o którym mowa w § 2.
Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
§9
Wykonawca obowiązany jest zgłaszać na bieżąco przedstawicielowi Zamawiającego wszelkie informacje o trudnościach w realizacji przedmiotu umowy a także o postępach i stopniu realizacji umowy.
Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć przy odbiorach osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego na
piśmie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci
jednak w tym wypadku prawo do zgłaszania swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.
Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w § 3 ust.3 spowoduje nie spełnienie warunków umowy co, do
zakończenia wykonania przedmiotu umowy i odmowę przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy.
Strony ustalają, że z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze.
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6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, któremu nie przysługuje wynagrodzenie za prace i materiały użyte do usunięcia wad.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawnione zostanie
istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu
usunięcia tych wad.
Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna swój bieg termin rękojmi
i gwarancji.
§ 10
Wykonawca udziela ………… miesięcznej rękojmi i gwarancji na wykonane prace, wszystkie dostarczone urządzenia
i zastosowane materiały.
Bieg terminu rękojmi i gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Termin rękojmi jak i gwarancji ulegają każdorazowo przedłużeniu o czas niezbędny do usunięcia wady jeżeli wada jest
tego rodzaju, że uniemożliwia korzystanie z zamontowanej bandy.
Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.
Postępowanie przy wystąpieniu wad objętych rękojmią;
1) wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Dostawcę niezwłocznie w formie pisemnej lub faxem na numer
2) istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. Jeśli
Dostawca w terminie określonym w piśmie nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym wiążącym dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego,
3) termin usunięcia wad określa Zamawiający w protokole,
4) usunięcie wad przez Dostawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego,
5) wady nie usunięte w terminie, o którym mowa w pkt 3, i których Dostawca nie usunie pomimo pisemnego
wezwania Zamawiającego, w kolejnym wyznaczonym w piśmie terminie, mogą być zlecone przez
Zamawiającego do usunięcia osobom trzecim. Koszt usunięcia tych wad będzie pokryty przez Dostawcę;
faktura wystawiona przez Zamawiającego będzie płatna przez Dostawcę w terminie 30 dni od daty jej
otrzymania.
Warunki gwarancji oraz tryb realizacji uprawnień z gwarancji określa karta gwarancyjna, której wzór stanowi załącznik
nr 1 do niniejszej umowy.
Zamawiający może przekazać uprawnienia z rękojmi i gwarancji wybranemu przez siebie użytkownikowi obiektu, na co
Dostawca niniejszym wyraża zgodę.
§ 11
Wynagrodzenie za cały przedmiot zamówienia określa oferta Wykonawcy.
Podstawą do rozliczenia za cały przedmiot umowy stanowić będzie protokół końcowy odbioru robót podpisany przez
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
Rozliczenie umowy za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi jedną fakturą końcową, wystawioną na podstawie
protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.
Płatnikiem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy jest GMINA RAWICZ OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W RAWICZU, wobec tego faktura winna być wystawiona na podmiot: GMINA Rawicz Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Rawiczu ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz NIP – 699-187-10- 57 REGON – 300463877.
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia.

§ 12
Wierzytelność Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy, nie może być przeniesiona na osobę trzecią w wyniku przelewu
wierzytelności, ani na podstawie innego tytułu prawnego bez wyraźnej zgody Zamawiającego – Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Rawiczu - wyrażonej w formie zawartej trójstronnej umowy.
1.

§ 13
Zamawiający dopuszcza – jeżeli uzna za uzasadnione – możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do
treści oferty Wykonawcy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, w następujących przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji części prac,
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b)

zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności z powodu braku rozwiązań projektowych, konieczności
usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest
przedmiot umowy,
c) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 PZP,
d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmianą przepisów prawa podatkowego mającą wpływ na
wysokość podatku VAT. Zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po
dacie podpisania aneksu do umowy,
Do rozliczenia prac, o których mowa w lit. a - c będą stosowane ceny i składniki cenotwórcze wynikające z oferty.
W przypadku braku w/wym. cen i składników zastosowane zostaną pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-ów
oraz KNR-ów i niskie ceny w/g wydawnictwa SEKOCENBUD obowiązującego w danym okresie rozliczeniowym /
Sekocenbud - w zakresie cen materiałów i sprzętu/.
2) zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
a) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych przy których niedopuszczalne jest prowadzenie prac, o
ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ niemożliwość realizacji świadczenia.
b) Wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy.
c) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji części prac,
d) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione
i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
 wstrzymania robót przez Zamawiającego,
 wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy,
e) w przypadku wystąpienia / konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art.144 ust.1 pkt
2 PZP, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową,
f) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości
prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umowa, które spowodowały
niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,
g) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę
przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do
zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co
wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie
terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu
związania ofertą do dnia zawarcia umowy.
3) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
a) zamiany w zakresie dostarczanych urządzeń, materiałów, w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie nabyć
na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy urządzenia, materiału np.: w związku z wycofaniem urządzenia
lub elementu urządzenia, materiału z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urządzeń lub ich
elementów, materiałów; zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie, materiał musi charakteryzować się wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SIWZ i Zamawiający wyrazi na nie zgodę,
b) zmiany dotyczącej zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę
osobiście, w zakresie zgodnym ze SIWZ, zawartą umową oraz zapisami wynikającymi z ustawy,
c) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowiązanego), na którego zasoby wykonawca powoływał
się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 i 2, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b, na wniosek Wykonawcy uzasadniający taką zmianę, po wykazaniu przez
Wykonawcę, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
d) zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy
pomocy podwykonawców, po spełnieniu przesłanek wynikających z SIWZ, umowy oraz ustawy,
e) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego (np. osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia itp.),
f) zmiana nazwy, adresu którejkolwiek ze stron,
g) zmiana warunków płatności z zastrzeżeniem, że zmiana ta będzie korzystna i niezbędna dla Zamawiającego,
h) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację
przedmiotu umowy lub świadczenia stron umowy.
2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2 termin wykonania umowy może ulec
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej
jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
3. Zamawiający poza możliwością zmian, o których mowa w ust. 1, może również dokonać zmian umowy w przypadkach
przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy PZP.
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4.

1.
2.

3.

4.
5.

1.
2.

3.
4.

1.
2.
3.

3.

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie Zamawiającemu przysługuje prawo do
zmiany ustaleń zawartej umowy w zakresie, który uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do
umowy.
§ 14
Strony zgodnie ustalają, że przysługuje im prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych w treści
księgi III Kodeksu cywilnego.
Oprócz wypadków wymienionych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
2) zostanie ogłoszona upadłość, zgłoszony wniosek o upadłość, nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy lub likwidacja działalności,
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie umowy,
4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
5) Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.
Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,
2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny
podpisania protokołu odbioru,
3) Zamawiający powiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swych zobowiązań wobec Wykonawcy.
Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Stronom w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu
przyczyny odstąpienia od umowy, w szczególności którejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1, 2 i 3.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno
zawierać uzasadnienie.
§ 15
PODWYKONAWSTWO
(w przypadku korzystania z podwykonawcy)
Strony ustalają, że częściowy zakres zamówienia określony w § 1 niniejszej umowy zgodnie z oświadczeniem zawartym
w ofercie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy ………….. w zakresie ……………………. (zostanie dostosowany w oparciu o dane wynikające ze złożonej oferty). Pozostały zakres zamówienia Wykonawca wykona osobiście.
Warunkiem przyjęcia i uregulowania faktury wystawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę jest udokumentowanie
dokonania zapłaty przez Wykonawcę wszystkim podwykonawcom za wykonanie przez nich części umowy poprzez dołączenie do faktury oryginału oświadczenia podwykonawcy potwierdzającego dokonanie zapłaty należnej kwoty podwykonawcy wraz z załączeniem dowodu przelewu.
Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia w czasie trwania niniejszej umowy części zamówienia innym podwykonawcom, po wcześniejszym zgłoszeniu Zamawiającemu zakresu podzlecanych prac. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
§ 15
PODWYKONAWSTWO
(w przypadku braku podwykonawcy)
Strony ustalają, że żadnego zakresu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca nie zamierza powierzać podwykonawcom. Cały zakres prac Wykonawca wykona osobiście.
Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia w czasie trwania niniejszej umowy części zamówienia podwykonawcom,
po wcześniejszym zgłoszeniu Zamawiającemu zakresu podzlecanych prac.
W przypadku określonym w ust. 2 warunkiem przyjęcia i uregulowania faktury wystawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę jest udokumentowanie dokonania zapłaty przez Wykonawcę wszystkim podwykonawcom za wykonanie przez
nich części umowy poprzez dołączenie do faktury oryginału oświadczenia podwykonawcy potwierdzającego dokonanie
zapłaty należnej kwoty podwykonawcy wraz z załączeniem dowodu przelewu.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
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§ 16
ADRESY DO KORESPONDENCJI
1. Strony ustalają, że wszelka korespondencja będzie kierowana na adresy do doręczeń wskazane niżej:
1) Zamawiającego – ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz.
2) Wykonawcy – ……………………………………..
2. W przypadku zmiany wskazanych wyżej adresów, każda ze stron jest zobowiązana do poinformowania o takiej zmianie,
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku braku zgłoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje się, że wszelka korespondencja wysyłana
na adres wskazany w umowie będzie uważana za skutecznie doręczoną.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 17
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
Strony oświadczają, że osoby podpisujące niniejszą umowę posiadają uprawnienia do ich reprezentacji i podpisania
niniejszej umowy.
Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego (miejsce wykonania umowy).
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych
przepisy kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający:
Wykonawca:
/podpisy osób wskazanych w części wstępnej umowy/

KARTA GWARANCYJNA

załącznik nr 1 do umowy

Gwarantem jest Wykonawca Umowy:
adres: ........................................................................................................................................................................
Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Zamawiający:
Gmina Rawicz – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu
Adres do korespondencji:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu, ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz
1. Przedmiot i termin gwarancji

4)

1) Niniejsza gwarancja obejmuje , przedmiot umowy pn: „Zakup i montaż bandy pneumatycznej na stadionie im. Floriana
Kapały w Rawiczu”, określone w umowie nr………………. W ramach gwarancji Gwarant jest odpowiedzialny wobec
Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w punkcie 2.2.
2) Gwarant gwarantuje , że dostarczony przedmiot umowy jest należytej jakości oraz zapewnia jego bezawaryjną
eksploatację.
3) Gwarant podczas trwania gwarancji zapewnia bezpłatny serwis elementów APD , w skład serwisu wchodzą naprawy
elementów ( urwane paski łączące, wymiana klamer), serwis nie dotyczy band trwale uszkodzonych podczas meczów
żużlowych.
Okres gwarancji wynosi: …….. miesięcy i liczony jest od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru
końcowego przedmiotu umowy a w przypadku gdy protokół zawiera listę wad stwierdzonych przy odbiorze - od daty ich
usunięcia, potwierdzonej protokolarnie. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
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5)

zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona naprawy rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji ulega
przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.
Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć: wadę fizyczną, o której mowa w
art. 5561 §1 k.c. a także awarię, to jest każde zakłócenie prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy w okresie
objętym gwarancją.
2. Obowiązki i uprawnienia Stron
1)

2)

W przypadku wystąpienia wady w przedmiocie objętym umową Zamawiający jest uprawniony do:
a) żądania usunięcia wady, a w przypadku, gdy dana wada była już dwukrotnie naprawiana - do
żądania wymiany wadliwego elementu na nowy, wolny od wad;
b) określenia odpowiedniego terminu usunięcia zgłoszonej wady,
c) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany wadliwego elementu na wolny od wad,
d) żądania od Gwaranta odszkodowania jeżeli niewykonanie obowiązków wynikających z umowy
wywoła szkodę,
e) w razie niewykonania napraw w ramach gwarancji Zamawiający może usunąć wadę na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji; nie wymaga to upoważnienia
sądu.
W przypadku wystąpienia wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowiązany do:
a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie
wady może nastąpić również poprzez wymianę wadliwego elementu wchodzącego na wolny od wad;
b) zapłaty odszkodowania,
c) zwrotu kosztów wykonania zastępczego, o którym mowa w pkt 1 lit. e).

3)

Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady”, należy przez to rozumieć również
wymianę wadliwego elementu wchodzącego w zakres przedmiotu umowy na wolny od wad.

4)

Koszty transportu związane z usunięciem wady obciążają Gwaranta.

5)

Gwarancja niniejsza nie jest uwarunkowana warunkami gwarancji, udzielonymi przez
producentów/dostawców przedmiotu zamówienia. Wszelkie obowiązki wynikające z gwarancji obciążają
wyłącznie Gwaranta.

3. Tryby usuwania wad
1) Gwarant obowiązany jest niezwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia ujawnionej wady oraz
usunąć wadę nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Przez
dni robocze strony rozumie się dni od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.
2) Gwarant będzie kierować do usuwania wad wyłącznie osoby, posiadające doświadczenie niezbędne dla
usunięcia danej wady. Gwarant, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót
objętych umową, przekaże Zamawiającemu imienną listę osób, które upoważnia do dokonywania napraw w
ramach gwarancji i będzie tę listę aktualizować stosownie do potrzeb w całym okresie gwarancji.
3) Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
naprawy/wymiany.
4) Wady nie usunięte w terminie, o którym mowa w pkt 1 i których Gwarant nie usunie pomimo pisemnego
wezwania Zamawiającego, w kolejnym wyznaczonym w piśmie terminie, mogą być zlecone przez
Zamawiającego do usunięcia osobom trzecim. Koszt usunięcia tych wad obciąża Gwaranta. Zamawiający
wystawi fakturę, która będzie płatna przez Gwaranta w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
4. Przeglądy gwarancyjne
1) Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą jeden raz w roku w okresie obowiązywania gwarancji.
2) Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim
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3)

4)

5)

Gwaranta na piśmie z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem.
W skład komisji przeglądowej będzie wchodzić co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Zamawiającego oraz
co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o
terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie
wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisje
przeglądową.
Z każdego przeglądu gwarancyjnego Zamawiający sporządzi protokół przeglądu gwarancyjnego w co
najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności
przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz protokołu
przeglądu.
Ujawnione w toku przeglądu gwarancyjnego wady Gwarant usunie w trybie określonym w ust. 3.

5. Komunikacja
1)
Zamawiający i Gwarant sporządzą i prześlą drugiej Stronie wykaz osób upoważnionych do kontaktów,
przekazywania, przyjmowania zgłoszeń o wadach i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia o wadach oraz
podpisywania protokołów odbiorów usunięcia wad, a także do udziału w przeglądach, o których mowa w ust. 4.
2) O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a
następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem lub emailem pod wskazanym numerem telefaxu/adresem
e’mailowym. Za skuteczne uznaje się powiadomienie Gwaranta o wadzie nawet w przypadku, jeżeli kontakt
telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiający wyśle powiadomienie faksem na wskazany numer Gwaranta i
uzyska generowane przez aparat faxujący/pocztę elektroniczną potwierdzenie, iż połączenie było prawidłowe i
przesyłka została dostarczona.
3) Gwarant jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i określić sposób i czas usunięcia wady.
Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, a następnie za pośrednictwem telefaksu/e’maila.
a) ................................................................................................................................ Gwa
rant podaje następujące dane kontaktowe: nr telefonu ................................................................ ,
Nr faksu ................................................................................................................................................. ,
adres poczty elektronicznej: .................................................................................................................
b) ................................................................................................................................ Zam
awiający podaje następujące dane kontaktowe: nr telefonu ........................................................ ,
nr faksu ................................................................................................................................................. ,
adres poczty elektronicznej: .................................................................................................................
4)
Wszelkie pisma kierowane do Strony druga strona winna wysyłać na adres korespondencyjny wskazany na
wstępie.
5)
Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.
6)
O zmianach adresów i danych kontaktowych, o których mowa w pkt 3 Strony obowiązane są informować się
niezwłocznie, nie później niż 3 dni od chwili zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod
ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.
7) Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na
piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
6. Postanowienia końcowe
1) W razie przekazania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji wybranemu użytkownikowi obiektu,
Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę w formie pisemnej.
2) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
3) Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią umowy.

Podpis osób reprezentujących Gwaranta
(zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru)
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