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Załącznik nr 2 do SIWZ  
   

Projekt umowy  

  

zawarta w dniu ……………..…….2017 r. we Wrocławiu na podstawie rozstrzygnięcia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr OZP-2621-21/2017 

przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. 

Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, pomiędzy:  

  

Zakładem Narodowym im. Ossolińskich z siedzibą we Wrocław 50-139 przy ul. Szewskiej 37, 

wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000090878, REGON:  

930691990, NIP: 8971082476 reprezentowanym 

przez:  

………………………………………………  

zwanym dalej „Zamawiającym” a  

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

zwanym dalej „Wykonawcą”   

  
  

§ 1  

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie i dostarczenie następującego druku, który będzie 

wykorzystywane w działalności bieżącej Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. 

Ossolińskich, zwanego dalej  w umowie „drukiem”:  

1) Publikacja towarzysząca wystawie „Inne strony rękopisu Pana Tadeusza”, 

podzielona na dwie części i spięta razem papierową banderolą (reprint części rękopisu i 

katalog wystawy),  

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w załączniku nr 1 do umowy.  

3. Zamawiający sam nadaje nr ISBN dla druku.  

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy na warunkach w niej określonych, 

zgodnie z postanowieniami SIWZ i ofertą Wykonawcy, ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie 

oraz ustaleniami z Zamawiającym.   
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§ 2  

1. Materiały do druku zostaną przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego  w 

formie elektronicznej zamkniętych plików PDF na adres: ………………………… w terminie 14 

dni od dnia podpisania umowy.   

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w technologii CTP –  z  

należytą starannością, ściśle według wskazań Zamawiającego.  

3. Wykonawca zapewni transport (dostarczenie wraz z wniesieniem) gotowych druków do siedziby 

Zamawiającego w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, z uwzględnieniem zapisu  ust. 5.   

4. Wykonawca winien dostarczyć druk do Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. 

Ossolińskich Rynek 6, 50-106 Wrocław – po uprzednim zawiadomieniu przedstawiciela 

Zamawiającego, o którym mowa w § 6 umowy.    

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia i straty w przedmiocie  

zamówienia do momentu protokolarnego przekazania go Zamawiającemu.  

6. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do kontroli sposobu wykonania zamówienia w trakcie 

jego realizacji, w tym w szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji 

materiałów, wydruków próbnych na wszystkich etapach produkcji oraz jakości wykonania 

zamówienia. Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego, udzieli informacji co do stanu 

zaawansowania wykonania zamówienia i dopuści przedstawiciela Zamawiającego do kontroli 

sposobu wykonania zamówienia.  

7. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia ryczałtowego do wykonania  i 

dostarczenia w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego zamkniętych plików 

PDF: wydruków próbnych poszczególnych druków, tj. wydruku impozycyjnego oraz proofu.   

8. W razie niezatwierdzenia wydruków próbnych, o których mowa w ust. 7, Zamawiający 

niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 24 godzin od przedstawienia mu wydruków 

próbnych, przedstawi Wykonawcy swoje uwagi i poprawki w odniesieniu do próbek danego 

wydruku. Wykonawca przedstawi nowe wydruki próbne nie później niż w terminie 2 dni 

roboczych od przedstawienia mu uwag i poprawek.   

9. W razie niezatwierdzenia nowych wydruków próbnych przygotowanych po przekazaniu uwag  i 

poprawek Wykonawcy lub trzykrotnego niezatwierdzenia próbek druków, Zamawiający może 

odpowiednio:  

1) żądać dostarczenia nowych wydruków próbnych uwzględniających uwagi Zamawiającego  

w trakcie realizacji umowy,  

2) odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty wystąpienia podstawy do odstąpienia od 

umowy określonymi w § 12 niniejszej umowy.  

10. Dopuszczenie do druku nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego (adnotacją dokonaną 

przez Zamawiającego na wydruku próbnym).  

11. Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego wykorzystywać w części 

i/lub  w całości jakichkolwiek materiałów otrzymanych od  Zamawiającego oraz 
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powstałych w ramach realizacji niniejszego zamówienia, poza czynnościami 

zmierzającymi do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.  

12. Zamówienie uwzględnia możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o ile zostało to 

przewidziane w Ogłoszeniu o zamówieniu . 

13.  Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności w zakresie obsługi 

maszyn drukarskich, będą zatrudnione przez Wykonawcę jako jego pracownicy w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 2016 

poz. 1666 ze zm.), na odpowiednim do rodzaju ich pracy stanowisku, co najmniej przez 

okres realizacji niniejszej umowy.  

14. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu 

zanonimizowane kopie umów o pracę zawarte przez Wykonawcę/Podwykonawcę, bądź 

też kopii dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek na ubezpieczenie 

społeczne i należnych podatków z tytułu zatrudnienia ww. pracowników wykonujących 

czynności, o których mowa powyżej. Pod pojęciem zanimizowanych dokumentów Strony 

rozumieją dokumenty niezawierające danych osobowych ww. pracowników w 

rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(t. j. Dz. U. 2016 poz. 922 ze zm.), to jest wszelkich informacji dotyczących 

zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.  

15. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę zanonimizowane kopii ww. dokumentów w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 13, będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, co 

będzie skutkować naliczeniem kar umownych zgodnie z § 11 ust. 2 pkt. 5) umowy. 

 

§ 3  

Termin realizacji przedmiotu umowy: dostarczenie wykonanych druków do Zamawiającego nastąpi  w 

terminie do dnia …………………… 2017 r. 

  

§ 4  

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.  

2. Wysokość całkowitego łącznego wynagrodzenia za cały przedmiot umowy wyniesie brutto: 

…………… zł (słownie: ……………. złotych), tj. …………….. zł netto (słownie: …………….. 

złotych) powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT), w tym:  
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1) Publikacja towarzysząca wystawue: brutto …………… zł, (słownie: ……………. złotych), 

tj. ……….. zł netto (słownie: ……………. złotych) powiększone o należny podatek od 

towarów i usług (VAT),   

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w okresie obowiązywania umowy nie może 

ulec zmianie.  

4. Wynagrodzenie ryczałtowe podane przez Wykonawcę uwzględnia wszystkie koszty, jakie 

Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności 

koszt związany z obsługą gwarancji, koszt wydruków próbnych, koszt druku, koszt opakowań 

oraz koszt dostawy druków do siedziby Zamawiającego.  

  

§ 5  

1. Rozliczenie określonego w § 4 ust. 2 umowy całkowitego łącznego wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT.  

2. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z ust. 1 po podpisaniu przez strony protokołu odbioru 

częściowego druku bez zastrzeżeń.    

3. Faktura płatna będzie przez Zamawiającego przelewem w terminie 30 dni od daty jej otrzymania 

przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.  

4. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe za opóźnienie.  

5. jeżeli dotyczy: W przypadku realizacji zamówienia przy pomocy Podwykonawcy wraz z fakturą 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy, że jego roszczenia 

związane z wykonaniem zamówienia zostały zaspokojone i że nie zgłasza żadnych roszczeń 

wobec Zamawiającego w tym zakresie.   

 

  

§ 6  

Do kontaktów dotyczących realizacji przedmiotu umowy upoważnieni są:  

a) ze strony Zamawiającego: Dobromiła Jankowska tel. +48 601899313 e-mail: 

dobromila.jankowska@ossolineum.pl 

b) ze strony Wykonawcy: …………., tel. …………..; e-mail: ……………  

  

§ 7   

Wykonawca nie powierza wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom.  
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ALBO (zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w ofercie):  

1. Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy następującym podwykonawcy/om:   

1) ...............................................................................................................(nazwa) zakres 

wykonywanych czynności ......................................................................  

2) ...............................................................................................................(nazwa) zakres 

wykonywanych czynności ......................................................................  

2. Umowa Wykonawcy z podwykonawcą/ami winna być zawierana w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.   

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zawrzeć umowy z podwykonawcą 

niewymienionym w ust. 1.  

4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  z 

oryginałem kopię umowy na podwykonawstwo niezwłocznie po jej zawarciu.  

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecania dalszego podwykonawstwa czynności objętych 

umową na podwykonawstwo.   

6. W przypadku powierzenia przedmiotu umowy w określonym zakresie podwykonawcom,  

Wykonawca za ich działania i zaniechania odpowiada tak jak za własne działania i zaniechania.  

7. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten 

realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodny z umową lub przepisami prawa.  

8. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy Wykonawca dokona zmiany albo rezygnacji  z 

podwykonawcy w odniesieniu do podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału  w 

postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

  

§ 8  

1. Wykonawca powiadomi pocztą elektroniczną Zamawiającego na adres: 

dobromila.jankowska@ossolineum.pl o gotowości dostarczenia druków do Zamawiającego.  

2. Zamawiający wyznaczy termin dostarczenia gotowych druków do Zamawiającego, z 

uwzględnieniem zapisu § 2 ust. 4 umowy, nie dłuższy niż 1 dzień roboczy od dnia zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości dostawy druków.   

3. W dniu dostarczenia gotowych druków Zamawiający dokona odbioru druków.  Z dokonanego 

odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru. Za datę dostawy druków przyjmuje się datę 

podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.   

4. Zamawiający może odmówić odbioru części lub całości nakładu druków, jeśli będzie ona 

wykonana niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.   
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5. W przypadku odmowy odbioru części lub całości nakładu druków, Wykonawca ma obowiązek 

usunąć wady w zwróconych egzemplarzach w ciągu 5 dni roboczych i dostarczyć prawidłowe 

egzemplarze do Zamawiającego. Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe 

wynagrodzenie za usunięcie wad.   

  

§ 9  

1. Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji na dostarczone druki obejmującej wszystkie 

defekty techniczne niedostrzeżone podczas odbioru częściowego lub powstałe w czasie 

poprawnego, zgodnego z przeznaczeniem, użytkowania druków.   

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania ostatniego protokołu odbioru 

częściowego druków.   

3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne druków.   

4. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność druków  ze 

szczegółowym opisem przedmiotu umowy będącym załącznikiem nr 1 do umowy.  

 

§ 10  

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany 

(wydłużenia) terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodu wystąpienia co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych poniżej:   

1) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym (np. klęski 

żywiołowej itp.) mającej bezpośredni wpływ na sposób i terminowość wykonania 

zamówienia, jeżeli jej wpływ dotyczy aktualnie wykonywanych prac,   

2) wstrzymania realizacji zamówienia przez Zamawiającego, opóźnienia wykonania obowiązków 

wynikających z umowy przez Zamawiającego lub przerw w pracach powstałych z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego.   

2. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do podwyższenia ryczałtowego wynagrodzenia 

Wykonawcy, które jest ustalone w określonej w ofercie i umowie kwocie stałej i niezmiennej, 

niezależnie od faktycznego rozmiaru lub kosztów prac.  

3. Zmiany do umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, poza zmianą 

przedstawicieli stron, o których mowa w § 6 umowy. Dla skutecznej zmiany przedstawicieli stron 

wystarczy pisemne powiadomienie drugiej strony.  
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§ 11  

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania przy wykonywaniu niniejszej umowy należytej 

staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności.   

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 20% całkowitego łącznego wynagrodzenia brutto określonego  

w § 4 ust. 2 umowy,  

2) za opóźnienie w dostarczeniu wydruków próbnych – w wysokości 1% całkowitego łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia za każdy 

wydruk próbny,  

3) za przekroczenie każdego terminu określonego w § 2 umowy z zastrzeżeniem pkt 2 

niniejszego ustępu – w wysokości 2% całkowitego łącznego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia,  

4) za przekroczenie terminu określonego w § 3 umowy – w wysokości 2% całkowitego 

łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia.  

5) zwłoki w przedłożeniu kopii dokumentów pracowników wykonujących czynności wskazane 

w § 2 ust. 13 umowy na wezwanie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 4 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po 

upływie określonego w § 2 ust. 14 umowy. 

6) Za wykorzystanie materiałów niezgodnie z § 2 ust. 2 umowy – w wysokości 5% całkowitego 

łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 2 umowy za każde naruszenie.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych.   

4. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 30% całkowitego łącznego wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy.  

5. Strony uzgadniają, że należność z tytułu kar umownych może zostać potrącona z kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.   

6. W przypadku, gdyby Wykonawca pomimo dwukrotnego wezwania nie usunął wad druków 

wskazanych przez Zamawiającego lub gdyby ich nieusunięcie groziło Zamawiającemu 

niedotrzymaniem terminów wydarzeń kulturalnych, dla których druki są przeznaczone, 

Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie druków podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy – 

kwota ta może zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.   

7. Zapłacenie lub potrącenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 

przedmiotu umowy oraz prawidłowego wykonywania innych zobowiązań określonych  w 

niniejszej umowie.  
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§ 12  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez obowiązku zapłaty kar 

umownych, w przypadku gdy:  

1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub zgłoszony wniosek o upadłość 

Wykonawcy,   

2) Wykonawca przerwał realizację usług bez uzgodnienia z Zamawiającym i przerwa trwa  

dłużej niż 3 dni,  

3) Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot umowy w zakresie jakiegokolwiek 

postanowienia niniejszej umowy, jeżeli naruszenie nie zostało usunięte w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu Wykonawcy o takim naruszeniu.  

2. Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności powinno nastąpić na piśmie i może być 

dokonane w terminie do 30 dni od daty wystąpienia podstawy odstąpienia od umowy.   

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do dokonania odbioru druków wykonanych do dnia odstąpienia i zapłaty 

wynagrodzenia za odebrane druki w wysokości określonej odpowiednio w § 4 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4 

lub 5 umowy albo – jeżeli Wykonawca nie wykonał całego nakładu danego druku do dnia 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego – w wysokości obliczonej na podstawie cen 

jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy będącej załącznikiem nr 2 do umowy.   

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, Zamawiający obciąży Wykonawcę kwotą wynikającą z różnicy wartości 

przedmiotu niniejszej umowy a wartością uzgodnioną z kolejnym Wykonawcą za realizację 

pozostałego zakresu przedmiotu umowy.   

  

§ 13  

Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony wyrażonej na piśmie przenieść całości ani części 

wierzytelności wynikającej z umowy na osoby trzecie.  

  

§ 14  

1. Ewentualne sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy strony będą rozstrzygały 

polubownie, a w razie nieosiągnięcia przez strony porozumienia, spory podlegać będą rozpoznaniu 

przez właściwe sądy powszechne.   

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

3. Umowa została sporządzona w 2 egz., po jednym dla każdej ze stron.  

  



 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: OZP-2621-21/2017  
  
 

9  

                   Zamawiający                                                   Wykonawca  
  
  
 
  

Załączniki do umowy:  

1. Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ)  

2. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ)  

3. Karta gwarancyjna  - zał. 2.1 
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Załącznik nr 2.1 do umowy  
  

Karta gwarancyjna   

określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości  
  

1. Gwarancja dotyczy przetargu Wykonanie i dostarczenie publikacji towarzyszącej wystawie 
„Inne strony r ękopisu Pana Tadeusza”, Data przekazania przedmiotu umowy: 
……………………………………………  

2. Ogólne warunki gwarancji jakości:  

1) Wykonawca oświadcza, że objęta niniejszą kartą gwarancyjną druków (przedmiot 
gwarancji): Publikacja towarzysząca wystawie „Inne strony rękopisu Pana Tadeusza”,   
została wykonana zgodnie z umową oraz zasadami wiedzy technicznej.   

2) Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji, obejmującej wszystkie defekty techniczne 
niedostrzeżone podczas odbioru lub powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z 
przeznaczeniem użytkowania. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania 
protokołu odbioru przedmiotu umowy.  

3) Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady ujawnią się  
w terminie określonym w pkt 2.  

4) Zamawiającemu przysługuje żądanie dostarczenia przedmiotu wolnego od wad, jeżeli w 
terminie gwarancji dokonane zostały co najmniej 2 jego naprawy, a przedmiot umowy jest 
nadal wadliwy.  

5) Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących  
w przedmiocie wykonania usługi.  

6) Gwarancją nie są objęte:  

a) uszkodzenia i wady powstałe na skutek używania i przechowywania przedmiotu 
niezgodnie  z przeznaczeniem i wymogami bezpieczeństwa,  

b) uszkodzenia i wady powstałe na skutek aktów wandalizmu,  

c) naprawy podjęte przez Zamawiającego we własnym zakresie.  

7) Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.  

8) Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 
wynikających  z niezgodności przedmiotu umowy z umową.  

9) Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie (nie dłużej niż w ciągu 14 dni od daty 
zgłoszenia) przystąpić do nieodpłatnego usunięcia wad powstałych lub ujawnionych w 
okresie gwarancji, chyba że powstaną one z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 
Termin usunięcia wad będzie uzgadniany z Zamawiającym pisemnie.   

10) Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystąpi  z 
wnioskiem o jego przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu, przy czym 
Wykonawca dołoży najwyższej staranności, aby usunąć wady w możliwie najkrótszym 
terminie.   

11) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym  w 
ust. 3 pkt 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.     
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12) W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakości zostaje 
przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia,  a 
w przypadkach wymiany okres gwarancji jakości dla tych usuniętych wad biegnie od nowa 
od daty usunięcia wady.   

13) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 
prac nad usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowiązań zawartych w umowie w 
związku z usuwaniem wad.   

      
           
 Warunki gwarancji przyjął  Zamawiający:                                    Wykonawca  
           

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

      (podpis i pieczęć)                    (podpis i pieczęć)  


