Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej
Zamawiający:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Józefowie Sp. z o.o.
ul. Zielona 2, 05-420 Józefów
Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/ CEiDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PZP TJ. W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 16
LUTEGO 2007 R. O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Na
pn. „

potrzeby

Remont

postępowania

balkonów w budynku

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

mieszkalnym w i e l o r o d z i n n y m , usytuowanym

przy

ul. 3 Maja 9 8 w J ó z e f o w i e " p r o w a d z o n e g o przez T o w a r z y s t w o B u d o w n i c t w a Społecznego
w Józefowie Sp. z o . o . o ś w i a d c z a m , co n a s t ę p u j e :
*oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli oferty / oferty
częściowe w niniejszym postępowaniu.
lub:
*oświadczam, że należę do grupy kapitałowej w skład której wchodzą następujący wykonawcy, którzy
złożyli oferty / oferty częściowe w niniejszym postępowaniu:

-Jednocześnie oświadczam, że pomimo iż p o d m i o t / podmioty te złożyły odrębne oferty niniejszym
postępowaniu, to istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Na dowód tego przedstawiam następujące dowody
i wyjaśnienia:
-niepotrzebne skreślić
, dnia

r.

(miejscowość)
(czytelny podpis osoby upoważnionej/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych
Wykaz

robót

budowlanych

wykonanych

przez

Wykonawcę

zgodnie

z wymaganiami

o których mowa w rozdz. V.1.2)a) oraz w rozdz. Vll.2.1)a) SIWZ na potrzeby

postępowania

udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont balkonów w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, usytuowanym przy ul. 3 Maja 98 w Józefowie" prowadzonego przez

o

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Józefowie Sp. z o.o.:
Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Wykaz usług:
L.

Wykaz wykonanych robót
budowlanych*

P-

Wartość robót
budowlanych oraz data i
miejsce ich wykonania

Podmiot na rzecz którego
realizowano usługę

1.

2.

* zgodny z wymaganiami rozdz. V. 1.2)a) oraz w rozdz. Vll.2.1)a) SIWZ
1.

Potwierdzam, że wymienione w wykazie powyżej usługi spełniają postawione
Zamawiającego wymagania ujęte rozdz. V 1. 2)a oraz w rozdz. VII.2.1) a) SIWZ.

przez

2.

Do powyższego wykazu załączam następujące referencje lub inne dokumenty potwierdzające
należyte wykonanie usługi wystawione przez podmiot na rzecz którego usługa była lub jest
wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy:
1)
2)
(należy podać załączane do niniejszego wykazu referencje, dokumenty lub oświadczenie Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym wykazie są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.
, dnia

r.

(miejscowość)
(czytelny podpis osoby upoważnionej/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy )
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Załącznik Nr

5

do SIWZ -

Wzór oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego

wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

Zamawiający:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Józefowie Sp. z o.o.
Ul. Zielona 2, 05-420 Józefów
Wykonawca:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„ Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, usytuowanym przy
ul. 3 Maja 98 w Józefowie."
W imieniu wykonawcy oświadczam, że
Nie został/został* wydany wobec Wykonawcy
prawomocny
wyroku sądu lub ostateczna decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
* niepotrzebne skreślić - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności;

., dnia
(pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

Umowa Nr
/2019
o roboty budowlane
Zawarta w dniu

2019 r. pomiędzy:

Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Józefowie S p . z o.o. ul. Zielona 2, 05-420 Józefów,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000053212, NIP 532-16-09-500 REGON 013070619, kapitał zakładowy spółki 33 169 500,00 zł,
zwaną w dalszej treści Zamawiającym, którą reprezentuje:
Urszula Pomierna - Prezes Zarządu
a
z siedzibą :
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
numer identyfikacji podatkowej NIP:
, zwaną
Wykonawcą, którą reprezentują:

,
, posiadającym
w dalszej treści

Wykonawca został wyłoniony
w
postępowaniu
przetargowym
przeprowadzonym
przez
Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami).
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami do SIWZ opisującymi przedmiot
zamówienia oraz oferta stanowią integralną część niniejszej umowy.
Na podstawie przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

I. Przedmiot umowy
§1
1.

Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, zgodnie z
przekazanym przez Zamawiającego projektem wykonawczym, remontu balkonów w budynku
wielorodzinnym w Józefowie przy ulicy 3 Maja 98, stosownie do złożonej Zamawiającemu oferty z
dnia
2019 r.

2.

Zamawiający wymaga zastosowania optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i
kosztowych w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów zgodnie z zapisami SIWZ.
II. Ramowe warunki wykonania przedmiotu umowy
§2

Wykonawca oświadcza i zapewnia, że:
1.
2.
3.

4.

Niniejsza umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie,
Posiada zdolność do zawarcia niniejszej umowy,
Zawarcie i wykonanie niniejszej umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub
zobowiązania, których stroną jest Wykonawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Wykonawcę,
Posiada środki, urządzenia, wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania
niniejszej umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy.
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III. Szczegółowy zakres prac
§3
1.

2.
3.

4.

5.

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w sposób i na warunkach określonych
w postanowieniach niniejszej umowy, w oparciu o Projekt Wykonawczy Remontu Balkonów,
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiar robót.
Wykonawca wykona przedmiot umowy w całości przy użyciu własnych materiałów.
Wykonawca oświadcza iż znane mu są wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne związane z
wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności oświadcza, że zapoznał się z przedmiotowym
zakresem robót i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
W przypadku gdy dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia nie precyzuje
dostatecznie rodzaju i standardu materiałów, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego
wcześniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza
zastosowanie innych materiałów niż wskazane w projekcie wykonawczym, pod warunkiem
zastosowania materiałów równoważnych. W takiej sytuacji przed zastosowaniem tych materiałów
Wykonawca uzyska od Zamawiającego pisemną zgodę na ich wprowadzenie.
W zakresie obowiązujących przepisów materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę i
używane do wykonania przedmiotu umowy powinny posiadać wymagane przepisami świadectwa,
atesty, aprobaty techniczne.
IV. Wynagrodzenie i płatności
§4

1.

2.
3.
4.

5.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości
,00
zł
(słownie:
).
Wynagrodzenie
będzie
powiększone o obowiązującą stawkę VAT.
Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu
art. 632 k.c. i nie podlega podwyższeniu w trakcie realizacji umowy.
Wynagrodzenie powyższe obejmuje wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu
umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na podstawie faktury końcowej po zakończeniu robót i
podpisaniu protokołu odbioru końcowego stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy bez
zastrzeżeń.
Zamawiający dokona zapłaty należności Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury. Za datę wykonania płatności uznaje się datę złożenia dyspozycji
przelewu przez Zamawiającego w swoim banku.
V. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
§5

1.
2.

3.

6.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny umownej
brutto tj. w kwocie
zł w formie
Zamawiający zwróci 70%, wniesionego zabezpieczenia tj. kwotę
złotych w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie
wykonane.
Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości
złotych,
przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, zostanie
zwrócone najpóźniej 15 dni po upływie rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
Kwota zabezpieczenia - wypłacona Wykonawcy w myśl ust. 7 - może ulec zmniejszeniu o kwoty
wydatkowane przez Zamawiającego na usunięcie usterek, w przypadku gdy Wykonawca nie
usunie ich w uzgodnionym terminie.
VI. Terminy
§6

1.
2.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy określa się na dzień 31 października 2019 r.
Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu umowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia
zgłoszenia przez Wykonawcę.
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3.
4.

Wykonawca dokona usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w
terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie usterek innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.
VII. Przedstawiciele na budowie
§7

Do kierowania pracami ze strony Wykonawcy wyznacza się:
- k i e r o w n i k a robót
Do kontroli i odbioru ze strony Zamawiającego wyznacza się :
Urszulę Dudzicką - Zastępcę Dyrektora ds. inwestycji
Jarosława Olszewskiego
- inspektora technicznego
VIII. Zobowiązania Zamawiającego
§8
Zamawiający zobowiązuje się do:
1.
2.
3.

Przekazania placu budowy.
Dostarczenia dokumentacji potrzebnej do wykonania przedmiotu umowy.
Wyznaczenia miejsca na ustawienie kontenera socjalnego, barakowozu lub wskazania
stosownego pomieszczenia dla składowania materiałów.

IX. Zobowiązania Wykonawcy
§9
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją techniczną,
przepisami Polskich Norm, prawem budowlanym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.
2. Wykonania przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
zawodowe.
3. Zastosowania materiałów budowlanych o właściwościach użytkowych i przeznaczeniu
umożliwiających prawidłowe wykonanie prac, spełniających wymagania
podstawowe,
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, oraz dostarczenia
Zamawiającemu odpowiednich certyfikatów, świadectw jakości etc.
4. Stosowania się do zaleceń inspektora technicznego Zamawiającego.
5. Utrzymania terenu budowy w należytym stanie, prowadzenia prac zgodnie z zasadami BHP
względem pracowników własnych oraz osób trzecich, wyposażenie własnych pracowników
w obowiązujący sprzęt ochronny i zabezpieczający.
6. Dostarczenia Zamawiającemu listy pracowników.
7. Dostarczenia niezbędnych protokołów odbiorów technicznych.
8. Nadzoru i pilnowania własnego sprzętu i materiałów na placu budowy.
9. Zapewnienia transportu poziomego i pionowego materiałów i sprzętu w obrębie placu budowy i
na obiekcie.
10. Uporządkowania miejsc związanych ze swoją pracą po zakończeniu robót i usunięcia
negatywnych skutków swojego działania na placu budowy.
11. Dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia o zakończeniu robót.
12. Zbierania, segregacji i zagospodarowania we własnym zakresie wytwarzanych odpadów.
13. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest w toku realizacji przedmiotu
umowy, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia lub urządzeń Zamawiającego bądź ich
części, do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego
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X. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia personelu
§10
1. Wykonawca zobowiązuje się zatrudniać na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji
przedmiotu umowy wszystkie osoby bezpośrednio wykonujące roboty budowlane przy realizacji
przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, w której Wykonawca będący osobą fizyczną
osobiście realizuje zamówienie.
2. Na każdym etapie realizacji umowy Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do
przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1.
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od przesłania
wezwania, przedstawić żądane dokumenty.
3. Powierzenie wykonywania robót przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
może być udokumentowane w formie oświadczenia Wykonawcy o powierzeniu wykonywania robót
budowlanych pracownikom, okazania zanonimizowanych umów o pracę, dokumentów
potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia
na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie
mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych dowodów
potwierdzających zgłoszenie pracowników przez pracodawcę do ubezpieczeń.
4. Powyższy obowiązek dotyczy również podwykonawców.

XI. Ubezpieczenie i odpowiedzialność
§11
1.

2.

3.

Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę minimum 100 tys. złotych i zobowiązuje się do
jego utrzymania przez okres realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się do okazania polisy
ubezpieczenia na żądanie Zamawiającego.
Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody w mieniu oraz szkody powstałe w
wyniku nieszczęśliwych wypadków, których ofiarami będą osoby zatrudnione przez Wykonawcę
lub inne osoby postronne.
Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za szkody materialne wyrządzone
Zamawiającemu i osobom trzecim spowodowane w trakcie wykonywania robót, wadliwym
wykonaniem robót, istnieniem oraz usuwaniem wad ukrytych przedmiotu umowy oraz za szkody
powstałe przy usuwaniu tych wad.

XII. Gwarancja
§12
1.

2.

Na wykonywane roboty Wykonawca udzieli 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady, licząc od
dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, na warunkach określonych w dokumencie
gwarancji, którego wzór określa załącznik do niniejszej umowy.
Dla uniknięcia wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień
wynikających z rękojmi w okresie gwarancji.

XIII. Podwykonawstwo
§13
1.

2.

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć jakiejkolwiek części prac
związanych z wykonaniem przedmiotu umowy podwykonawcom nie zaakceptowanym przez
Zamawiającego. Strony wykluczają dorozumiane wyrażanie zgody przez Zamawiającego na
wykonywanie prac przez podwykonawców.
Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo a
następnie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 3 dni od jej zawarcia. Obowiązek ten dotyczy odpowiednio także projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo oraz zmiany zawartej umowy.

str. 26

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Umowy z podwykonawcami powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W umowach tych należy zastrzec co najmniej następujące warunki:
1) Wykonawca
oraz
podwykonawca
ponoszą
solidarną
odpowiedzialność
wobec
Zamawiającego i osób trzecich za roboty, które Wykonawca wykonuje przy pomocy
podwykonawców; Podwykonawcy powinni złożyć odpowiednie oświadczenia w formie
pisemnej przed udzieleniem pisemnej zgody przez Zamawiającego.
2) Okres odpowiedzialności podwykonawcy za wady nie może być krótszy niż okres
odpowiedzialności za wady Wykonawcy.
Wymagania, o których mowa w ust. 3 stosuje się wobec kolejnych podwykonawców.
W przypadku braku spełnienia powyższych wymagań Zamawiający nie wyrazi zgody na
powierzenie części prac podwykonawcom.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za roboty,
które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
Wykonawca niezależnie od warunków jego umowy z podwykonawcą, odpowiada wobec
Zamawiającego za działanie lub zaniechanie podwykonawców tak jak za własne działanie lub
zaniechanie.
Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w realizacji odebranych robót
budowlanych.
XIV. Odstąpienie od Umowy
§14

1. Strony mogą odstąpić od umowy w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym.
2. Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy,
gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn albo nie kontynuuje robót z
przyczyn leżących po jego stronie, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i
przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni roboczych.
2) W stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie likwidacyjne.
3) Na mocy orzeczenia właściwego organu zajęty został majątek Wykonawcy służący realizacji
przedmiotu umowy.
4) Wykonawca nie dotrzymał warunku powierzenia wykonania robót osobom zatrudnionym na
podstawie umowy o prace.
3. Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia
dokonania odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, w ciągu 5 dni roboczych od doręczenia
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego
protokół inwentaryzacji robót będących w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy.
6. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie dwustronnie uzgodnionym, na koszt tej
Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy.
XV. Kary umowne
§15
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za opóźnienie w wykonaniu prac wymienionych w § 1 umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia
umownego za każdy dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w
wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,
3) za odstąpienie od umowy w wysokości 20% wynagrodzenia wymienionego w § 4 ust. 1.
4) za niedotrzymanie warunku wykonywania robót przez osoby zatrudnione w oparciu o umowę o
pracę w wysokości 5 000,00 złotych
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
1) odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych za zwłokę w zapłacie faktury,
2) karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w
wysokości 20% wynagrodzenia wymienionego w § 4 ust. 1.
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Załącznik do Umowy
o roboty budowlane

Dokument Gwarancji
Wykonawca:

Firma

,
adres
, mail
, fax
udziela na okres
gwarancji, którego początek liczony od dnia
końcowego odbioru, na wykonane roboty budowlane pn. remont balkonów w
budynku wielorodzinnym w Józefowie przy ulicy 3 Maja 98, zgodnie z zawartą z Zamawiającym
umową nr
, z dnia
, zwana w dalszej treści Umową.
,

telefon

1.

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane i montażowe zawarte w
przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla całego zakresu rzeczowego Umowy.

2.

Wykonawca oświadcza że wykonane roboty i użyte materiały posiadają dopuszczenia do obrotu
w myśl prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe użytkowanie obiektu.

3.

W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający
dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni roboczych od jego wystąpienia.
Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem, lub pisemnie - zgodnie z danymi wskazanym
przez Wykonawcę w nagłówku niniejszego dokumentu. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na
własny koszt zgłoszoną wadę w terminie wynikającym z pkt. 4 i pkt 5.

4.

W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatacją lub powodującą
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie - nie później niż
3 dni od daty zawiadomienia.

5.

Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem jak w punkcie 4, i niewykluczające eksploatacji
obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez
Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może
udzielić innego terminu usunięcia wad.

6.

Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiający
wadę we własnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt
„zabezpieczenia należytego wykonania umowy na czas rękojmi
wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę robót, zgodnie z
Zamawiającym, a Wykonawcą,

7.

Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po
dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy się na nowo. W innych wypadkach
termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej
gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać

8.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich
zgłoszonych wad, o których został powiadomiony przez Zamawiającego.

9.

Fakt skutecznego usunięcia wady
Wykonawcę i Zamawiającego.

każdorazowo wymaga

będzie miał prawo usunąć
Wykonawcy, ze środków
i gwarancji" lub poprzez
zawartą umową między

potwierdzenia

na piśmie

przez

10. Jeśli na zainstalowane w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową materiały
budowlane producent lub dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez
Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych
gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.
11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.
12. Do upływu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego o
zmianie swojej siedziby. W przypadku, gdy list wysłany do Wykonawcy, na ostatnio podany
adres, powróci z adnotacją np. „adresat nie znany", „adresat wyprowadził się" lub gdy list
(polecony/ za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) nie zostanie odebrany, Zamawiający
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uprawniony jest do niezwłocznego przeprowadzenia prac polegających na usunięciu ujawnionych
wad na koszt Wykonawcy.
13. W sprawach nie uregulowanych
NrTBS
/2019zdnia

niniejszym

dokumentem

zastosowanie

ma

Umowa

14. Dokument gwarancji sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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