Warnice, dnia 02.03.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Koło Gospodyń Wiejskich w Reńsku "Sami Swoi", Reńsko 26 D, 74-201 Reńsko zwraca się z
zapytaniem ofertowym i przedstawienie ceny na zadanie pn.: Budowa siłowni zewnętrznej w
miejscowości Reńsko, gmina Warnice.

Zadanie jest realizowane z środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego
PROW na lata 2014-2020”.
I.

Zakres przedmiotu zadania:
1. Zadanie obejmuje dostawę wraz z montażem następujących urządzeń siłowni
zewnętrznych oraz urządzeń małej architektury w m. Reńsko, gmina Warnice, działka nr
ewid. 17/5 obręb Reńsko:
a. biegacz i twister,
b. wyciąg i krzesło,
c. prasa nożna i wioślarz,
d. orbitek i rower,
e. tablica z regulaminem.
2. Urządzenia powinny spełniać minimalne wymagania:
a. Urządzenia powinny być wykonane z elementów stalowych. Urządzenia do ćwiczeń
powinny być przeznaczone do instalacji i użytkowania na zewnątrz i odporne na warunki
atmosferyczne.
b. Urządzenia podwójne powinny być zamocowane na pylonach. Parametry pylonów: - nogi
i główna konstrukcja nośna wykonana z dwóch stalowych rur o przekroju min. Ø 90 mm,
grubość co najmniej 3,0 mm. Między nogami powinny znajdować się dwie blachy
grubości min. 7 mm do mocowania urządzeń po obu stronach. Między nogami stelażu
powinna znajdować się blacha grubości min. 2 mm na której widnieje czytelna instrukcja
obsługi urządzenia i dane producenta.
c. Parametry urządzeń – konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur o przekroju min. Ø
90 mm i grubości co najmniej 3,0 mm. Uchwyty i pozostałe elementy rurowe wykonane
ze stalowych rur min. Ø 30 mm, grubość min. 2 mm. Rury zakończone plastikowymi
zatyczkami.
d. Siedziska i pedały wykonane ze stalowej blachy grubości min. 2 mm z otworami.
Siedziska, pedały i oparcia mogą być wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).
Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem
metrycznym do ramy urządzenia.
e. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczone przed
odkręceniem.
f. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne, nie wymagające konserwacji.
g. W urządzeniach, w których następuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi
ćwiczącego powinny być zastosowane sprężyny gazowe zwalniające (amortyzatory).
Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniające ochronę antykorozyjną.
Instalacja urządzeń zgodna z kartą urządzenia do fundamentów betonowych minimum
30 cm pod powierzchnią gruntu.

h. Urządzenia powinny być wykonane w oparciu o normy PN-EN 1176-1:2009 potwierdzone
aktualnym świadectwem lub certyfikatem. Urządzenia przeznaczone i bezpieczne dla
młodzieży, dorosłych i seniorów. Dopuszczalna waga ćwiczącego to 120 kg.
i. Wszystkie urządzenia powinny być w jednolitym stylu i kolorystyce, główny stelaż w
kolorze szarym, dodatkowe elementy np. siedziska, blacha między nogami stelażu w
pylonach itp. z wykorzystaniem jednego koloru (zielony lub niebieski).
3. Dodatkowe informacje:
a. Szczegółowy opis lokalizacji siłowni zewnętrznej, urządzeń siłowni zewnętrznej oraz
zakres prac został opisany w załączonych do zapytania dokumentach: projekcie
budowlanym oraz przedmiarze robót.
b. Przedmiar robót ma charakter orientacyjny i nie może stanowić podstawy do wyceny
przedmiotu zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny
rzeczywistych kosztów realizacji zakresu robót i przedmiotu zapytania ofertowego, w
tym celu zaleca się dokonania wizji w terenie.
II. Termin realizacji zadania:
- do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.
III. Kryterium wyboru oferty:
1. Kryterium i jego waga przy wyborze oferty:
Cena ofertowa

– K - waga 100%

2. Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie matematycznego wyliczenia ilości punktów,
według następującego wzoru:
Px = (Cn : Co) x K
gdzie:
Px
–
ilość punktów przyznanych ofercie
Cn
–
najniższa zaoferowana cena brutto
Co
–
cena brutto zaoferowana w ofercie ocenianej
3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryterium. Oferty zostaną
przeliczone według wzoru podanego w pkt 2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
IV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie cenę za realizację przedmiotu
zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch
miejsc po przecinku).
2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu
ofertowym, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego
wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także upusty i
rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
3. Cena brutto jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją
zamówienia.
4. Cena brutto określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na czas trwania umowy i nie będzie
podlegać zmianie.
V. Sposób przygotowania oferty:

1. Wymaga się złożenia załączonego do zapytania ofertowego – formularza ofertowego (załącznik
nr 1) wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym robót stanowiącym załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego.
2. Do oferty należy załączyć dokumentację oferowanych urządzeń tj.: zdjęcie, kartę techniczną
oraz aktualne świadectwo lub certyfikat potwierdzające spełnienie normy PN-EN 1176-1:2009.
3. Oferty niekompletne mogą zostać odrzucone bez dodatkowego wezwania do ich uzupełnienia.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym musza być składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
6. Koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
8. Kompletną ofertę należy przesłać mailowo na adres: przetargi@warnice.pl
Mail należy zatytułować: Oferta cenowa: Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości
Reńsko, gmina Warnice.
9. Termin złożenia oferty: do dnia 21 marca 2022 r. do godziny 9:00.
10. Ofertę, która zostanie oceniona jako najkorzystniejsza należy złożyć w oryginale najpóźniej w
dniu podpisania umowy na realizacje zadania.
VI. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia
oraz procedury postępowania, jest:
Ewa Szydełko – tel. 91 561 28 90 wew. 19, mail: inwestycje@warnice.pl
VII. Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Zestawienie rzeczowo-finansowe.
3. Dokumentacja: projekt budowlany, przedmiar robót.
4. Projekt umowy.

- Koło Gospodyń Wiejskich w Reńsku „SAMI SWOI” -

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego: Budowa siłowni zewnętrznych
na terenie gminy Warnice.

FORMULARZ OFERTOWY
Koło Gospodyń Wiejskich w Reńsku
"Sami Swoi"
Reńsko 26 D
74-201 Reńsko
O F E R TA
Nazwa i siedziba wykonawcy
….....................................................................................................
….....................................................................................................
NIP .............................................................. REGON ..............................................................
Rachunek bankowy nr ...............................................................................................................
w banku .......................................................................................................................................
Numer telefonu ............................................... Numer telefaksu ...............................................
Adres mailowy ....................................................
Osoba/y reprezentująca/e wykonawcę
.......................................................................................................................................................
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Reńsko,
gmina Warnice oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Cena ofertowa netto w zapisie liczbowym:………………………………………………………
Cena ofertowa brutto w zapisie liczbowym:……………………………………………………..
Cena ofertowa brutto słownie: ……………………………………………………………………
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy do
ich treści żadnych zastrzeżeń.
3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do: …………………………………………….
4. Akceptujemy warunki płatności określone przez w istotnych postanowieniach umowy.
5. Załącznikami do niniejszej oferty są:
a. ………………………………………………………………………………
b. ………………………………………………………………………………

c. ………………………………………………………………………………
d. ………………………………………………………………………………
Miejscowość i data:

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

Podpisano

…......................................................................

(podpis czytelny: imię i nazwisko lub
podpis nieczytelny łącznie z pieczęcią podpisową)

Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego: Budowa siłowni zewnętrznej
w miejscowości Reńsko, gmina Warnice.

ZESTAWIIENIE RZECZOWO-FINANSOWE

LP
1
2
3

ZAKRES ROBÓT
Roboty w zakresie
kopania rowów
Betonowanie
Wyposażenie terenu

..............................., dn. ...............................

JEDN. MIARY

ILOŚĆ

szt

1

szt
szt

1
1
RAZEM:

CENA NETTO

VAT

CENA BRUTTO

.............................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego: Budowa siłowni zewnętrznej
w miejscowości Reńsko, gmina Warnice.

UMOWA NR ……./2022
Zawarta w dniu ……………. 2022 r. pomiędzy:
Kołem Gospodyń Wiejskich w Reńsku "Sami Swoi"
Reńsko 26 D, 74-201 Reńsko, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
NIP: 8531525805
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
…………………………..
…………………………
NIP: ……………. REGON: ……………………
Reprezentowanym przez: …………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”,
Strony postanowiły, co następuje:
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zadania
pn. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Reńsko, gmina Warnice, tj.:
1)
2)
3)
4)
5)

biegacz i twister,
wyciąg i krzesło,
prasa nożna i wioślarz,
orbitek i rower,
tablica z regulaminem.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej
Umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.
§2
Termin realizacji przedmiotu Umowy
1. Termin realizacji przedmiotu umowy opisanego w §1 - do dnia ………………. 2022 r.
2. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej
Umowy jest możliwa w następujących przypadkach:
1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:
a) klęski żywiołowe,
b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych uniemożliwiające prowadzenie robót,
przeprowadzenie prób sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, zgodnie z polskimi normami i
warunkami technicznymi wykonania robót;
2) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, w szczególności:
a) wykopaliska archeologiczne,
b) niewypały i niewybuchy.

3) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w

szczególności:
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
c) konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych nie przewidzianych w projekcie
budowlanym,
d) Zmiany przepisów prawa niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące
niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych
umową.
e) Sytuacji nieprzewidzianych w niniejszej umowie związanych z trwającym stanem epidemii
COVID-19.
3. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2, Strony uzgodnią nowe terminy
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w formie aneksu.

1.
2.

3.
4.

1.
2.

3.
4.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
Cena ofertowa określona przez Wykonawcę w złożonej ofercie za wykonanie przedmiotu
zamówienia, określonego w §1 niniejszej umowy, wynosi …………….. złotych brutto (słownie:
…………………… złotych)
Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub
mogących mieć wpływ na koszty.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), uprawnionym do
wystawienia faktury VAT. Kwota, o której mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty i czynności
Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.
§4
Warunki płatności
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni licząc od dnia
doręczenia
faktury
wystawionej
za
zrealizowanie
zadania
w
całości
wraz
z protokołem odbioru robót, podpisanym przez przedstawicieli obu stron Umowy.
Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, pod
warunkiem, że rachunek bankowy wskazany na fakturze będzie znajdował się na tzw. białej liście
podatników VAT publikowanej na stronie Ministerstwa Finansów - Wykaz podmiotów
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do
rejestru VAT. W przypadku, gdy Wykonawca jest zwolniony z podatku od towarów i usług (VAT)
zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o podstawie prawnej tego zwolnienia.
Za nieterminowe płatności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§5
Obowiązki Stron
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu, wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami,
2) uczestniczenie w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia właściwego
wykonania przedmiotu umowy,
3) odbiór przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 6,

4) zapłata wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 3 i § 4 niniejszej Umowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonanie przedmiotu umowy przez osoby uprawnione, zgodnie z wiedzą techniczną, Polskimi
Normami oraz obowiązującymi przepisami prawnymi,
2) współpraca ze służbami Zamawiającego,
3) zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania techniczne,
4) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy,
5) dostarczenie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób
dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,
6) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do miejsca realizacji
przedmiotu umowy,
7) dbanie o porządek na terenie, gdzie będą montowane urządzenia zabawowe oraz
utrzymywanie terenu w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
8) po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy - uporządkowanie terenu, jak również terenów
sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, łącznie z przywróceniem
zagospodarowania terenów zieleni,
9) zgłoszenie
przedmiotu
umowy
do
odbioru
końcowego,
uczestniczenie
w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,
10) usunięcie
wszelkich
wad
i
usterek
stwierdzonych
przez
Zamawiającego
w trakcie trwania robót lub w toku czynności odbiorowych w uzgodnionym przez Strony
terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

§6
Odbiór przedmiotu umowy
Strony zgodnie postanawiają, że wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone poprzez
dokonanie odbioru końcowego.
Odbiór, o którym mowa w ust. 1, dokonywany będzie przez komisję, w której skład będą wchodziły
osoby powołane przez Wykonawcę i Zamawiającego po jednej przez każdą ze Stron.
Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu terminu odbioru końcowego
wykonania przedmiotu umowy, w terminie minimum trzech dni przed przewidywanym terminem
zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru będzie faktyczne wykonanie robót.
Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie
nie przekraczającym siedmiu dni roboczych, od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości
do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia z wynikiem pozytywnym
wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad uniemożliwiających normalne używanie,
Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru
warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek.
Jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:
1) Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając
odpowiedni termin; fakt usunięcia wad będzie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru
będzie w tej sytuacji termin usunięcia wad;
2) Nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
a) jeżeli
wady
umożliwiają
użytkowanie
przedmiotu
umowy
zgodnie
z przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości
użytkowej, technicznej i estetycznej;
b) jeżeli
wady
uniemożliwiają
użytkowanie
przedmiotu
umowy
zgodnie
z przeznaczeniem, zażądać ponownego wykonania przedmiotu umowy,
z zachowaniem prawa do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowań na
zasadach określonych w niniejszej Umowie.

8. Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w
protokole odbioru.

1.

2.
3.
4.

§7
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) karę za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 - w
wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień
zwłoki,
2) karę za zwłokę w usunięciu wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień
zwłoki,
3) karę za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiada
Wykonawca – w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lub
odpowiednio 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za roboty, od
których wykonania odstąpiono.
W przypadku, gdy wysokość szkody przenosi wysokość zastrzeżonych kar umownych
Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia, o którym
mowa w § 3 ust. 1.
Kary umowne określone w ustępie 1 pkt 1-3 podlegają kumulacji.

§8
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 14 dni od dnia
dowiedzenia się o zaistnieniu przesłanki do odstąpienia, gdy:
1) zostanie zajęty majątek Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu
niniejszej Umowy,
2) Wykonawca nie zastosuje się do pisemnych zaleceń Zamawiającego.
2. Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obciążają następujące obowiązki:
1) w terminie do 14 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół
inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia od Umowy;
2) Wykonawca zabezpieczy roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
której winy nastąpiło odstąpienie od umowy;
3) 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) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż do 30 dni usunie urządzenia przez niego dostarczone
lub wzniesione.
§9
Rękojmia i gwarancja
1. Rękojmia na zamontowane urządzenia zabawowe objęte przedmiotem umowy obejmuje okres
czterdziestu ośmiu miesięcy, licząc od daty dokonania odbioru końcowego.
2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie rękojmi w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.
3. W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek
w terminie nie dłuższym niż siedem dni od dnia wezwania do usunięcia wad lub usterek, lub nie

usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje
prawo dokonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, przez zlecenie tego osobie trzeciej, bez
utraty praw wynikających z rękojmi lub gwarancji.
4. Wykonawca po zakończeniu robót udzieli Zamawiajcemu gwarancji i w dniu zakończenia odbioru
końcowego dostarczy Zamawiającemu Kartę Gwarancyjną, w której gwarantuje między innymi że:
1) wykonane roboty oraz użyte materiały nie mają wad konstrukcyjnych, materiałowych lub
wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie;
2) na cały zakres wykonywanych robót udziela 48 - miesięcznej gwarancji licząc od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego;
3) Wykonawca w okresie gwarancji usunie wady na własny koszt niezwłocznie po otrzymaniu od
Zamawiającego pisemnego powiadomienia o wystąpieniu wad.
5. Postanowienia ust. 3 mają zastosowanie do uprawnień Zamawiającego wynikających zarówno z
rękojmi jak i z gwarancji.
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§ 10
Pozostałe
Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności,
wynikających z niniejszej umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, a w
szczególności Kodeksu Cywilnego.
Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Strony zgodnie postanawiają, iż do stosunku prawnego nawiązanego na podstawie niniejszej umowy
stosuje się prawo obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Strony zgodnie postanawiają, iż rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na gruncie niniejszej
umowy poddają jurysdykcji sądów polskich.
Na podstawie art. 46 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie
spory wynikłe z niniejszej umowy poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi w
Szczecinie tj. Sądowi Rejonowemu Szczecin – Centrum w Szczecinie lub Sądowi Okręgowemu w
Szczecinie. Sąd ten jest wyłącznie właściwy.
Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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