
UMOWA Nr  …....../KA/AC/2019 

zawarta w Warszawie, w dniu .........................2019 r., pomiędzy: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 

02-958 Warszawa, posiadającym osobowość prawną, wpisanym do prowadzonego przez Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego rejestru instytucji kultury pod nr RIK 39/95, NIP 951-00-54-672, 

REGON 010956038, reprezentowanym przez: 

1) Pawła Jaskanisa – Dyrektora 

2) Magdalenę Całkę – Zastępcę Dyrektora, Głównego Księgowego, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

1) w przypadku firmy – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – należy wpisać:  

Panią/Panem ……… zam. ……….., Pesel ………………….., prowadzącą/ym działalność gospodarczą 

pod firmą …….. w ………… przy ul. …………….. wpisaną/ym do CEIDG, NIP …………………….. 

Regon …………………,  

2) w przypadku spółki należy wpisać:  

Spółką ….. (sp.j., sp. z o.o., S.A. itp.) z siedzibą w ………………… przy ul. ………………….. dla której 

Sąd Rejonowy dla …………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi 

KRS pod numerem …………………………………… NIP ……………. Regon …………………, 

reprezentowaną przez: ……. 

3) w przypadku spółki akcyjnej należy dodatkowo wpisać:  

 

stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm). 

 

§ 1 

1. Zamawiający  zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji stałą konserwację systemu kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej oraz  konserwację przepompowni ścieków i 2 separatorów tłuszczów (dalej jako 

„urządzenia”) opisanych w załączniku nr 1 do Umowy (dalej jako „Umowa”). 

2. Zakres  Przedmiotu  umowy  t. j rodzaj  prac i  ich  zakres oraz  sposób  wykonania  określony  został w  

załączniku nr 1 do  Umowy i zwany jest dalej w Umowie „Serwisem” lub „Przedmiotem umowy”. 

3. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach pozycji planu finansowego nr 2221 

i na podstawie zapotrzebowania nr …../2019. 

4. Lista pracowników Zleceniobiorcy wykonujących serwis stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 

5. W przypadku wymiany urządzeń wchodzących w skład Przedmiotu umowy (o których mowa w ust. 2 

pkt. 2.1.2 ppkt. 10 załącznika nr 1 do Umowy) na inne równorzędne, Zleceniobiorca zobowiązuje się do 

niezwłocznego objęcia ich serwisem zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy w ramach zaoferowanego 

Zleceniobiorcy wynagrodzenia wynikającego z Umowy. 

 

§ 2 

1. Zleceniobiorca  oświadcza, że  zapoznał się z miejscem  realizacji  serwisu oraz  Przedmiotem umowy, 

a także  załącznikiem nr 1  do  Umowy  i  nie  wnosi  do  nich  zastrzeżeń.       

2. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  wykonania  Przedmiotu  umowy zgodnie z określonym w 

załączniku  nr 1  zakresem  czynności  przy  zachowaniu  zasad  wiedzy  technicznej, obowiązującymi  

Polskimi  Normami  oraz  przepisami  prawa, a także zasadami określonymi w załączniku nr 2 do 

Umowy. 

 

§ 3 
Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za swoje działania i/lub zaniechania 

oraz działania i/lub zaniechania osób, którymi się posługuje przy realizacji niniejszej umowy w tym 

utratę, uszkodzenia lub zniszczenia powstałe w wyniku realizacji serwisu. 

 

§ 4 

Osobą  odpowiedzialną  za  prawidłową realizację  Umowy  i  jej  rozliczenie są ze strony:                                    

Zamawiającego  jest Adam Cejmer 

Wykonawcy jest  …………………. 



 

§ 5 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji Umowy, materiałów i narzędzi 

własnych. Zastosowane materiały i narzędzia winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w 

tym p.poż), atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą 

techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodnie z właściwymi przepisami 

prawa. 

 

§ 6 

1. Zleceniobiorca oświadcza, iż będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł 

(słownie: sto tysięcy złotych) (polisa stanowi załącznik nr 4 do Umowy). 

2. Zleceniobiorca oświadcza że osoby, którymi się posługuje przy realizacji niniejszej umowy są 

ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Kopia polisy stanowi załącznik nr 4 

do Umowy. 

3. Zleceniobiorca zobligowany jest do przedłużenia polisy w przypadku jej wygaśnięcia tak aby 

obowiązywała ona przez cały okres trwania niniejszej umowy. 

4. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za wszelkie szkody wyrządzone w 

mieniu Zamawiającego i zobowiązuje się do ich pokrycia w pełnej wysokości.  

 

§7 

1. Zamawiający  udostępni  pomieszczenia i/lub urządzenia  dla  wykonania  czynności  serwisowych 

opisanych w załączniku nr 1 do Umowy w uzgodnionych  przez  Strony  terminach. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie realizacji 

Przedmiotu umowy. 

3. Zleceniobiorca zapewnia właściwe zabezpieczenie swojego mienia na terenie objętym Przedmiotem 

umowy.  

 

§ 8 

Do obowiązków Zleceniobiorcy należy: 

a) organizacji prac w sposób uwzględniający fakt, że są one prowadzone na obiekcie funkcjonującym, 

objętym ochroną przez konserwatora zabytków, 

b) zorganizowanie pracy w taki sposób, aby nie doprowadzić do zakłócenia normalnego funkcjonowania 

Muzeum, każdorazowo przed końcem pracy, urządzenia, o których mowa w załączniku nr 1 do Umowy 

i/lub urządzenia zamienne należy pozostawić  sprawne. 

c) zapewnienie i przestrzeganie w trakcie realizacji  prac objętych Umową warunków bhp i p. poż,  

 

§ 9 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu umowy w terminach: 

a)  rozpoczęcie  realizacji Przedmiotu  umowy  od dnia  dniu 01.01.2020 r. 

b)  zakończenie  realizacji Przedmiotu  umowy do  dnia 31.12.2020 r.  

 

§ 10 

1. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że  Przedmiot  umowy nie został zakończony, zrealizowany  

   lub będzie miał zastrzeżenia do  prawidłowości wykonania i/lub wykonywania Przedmiotu umowy,  

 odmówi  dokonania odbioru.   

2.   Postanowienia ust.1. nie umniejszają praw Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania z tytułu  

nienależytego wykonania  Przedmiotu  umowy. 

3. Potwierdzeniem odbioru danej części Przedmiotu umowy jest protokół odbioru technicznego, 

      podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i  Zleceniobiorcy wskazanych w §4 Umowy i  

sporządzany  

  kwartalnie na koniec danego kwartału. 

 

§ 11 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu realizacji Przedmiotu umowy stanowi kwotę ……………. zł 

brutto (słownie: ……………… 00/100 złotych ), kwota podatku VAT w stawce ……% obowiązującej w 



dniu składania ofert:  ……… zł (słownie: …………. złotych) i  będzie rozliczane kwartalnie na podstawie  

faktur : 

a.  za konserwację kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej oraz deszczowej na terenie Muzeum i 

terenie wokół obiektów należących do Muzeum  wraz z przepompowniami ścieków P0, P1, P2 i P4 i 

2 separatorami tłuszczów wynagrodzenie  wynosi ………… zł brutto (słownie: …………. złotych), 

kwota podatku VAT w stawce ……%, obowiązującej w dniu składania ofert:  …………. zł (słownie: 

siedemset dwanaście złotych, 00/100). 

b. za konserwację kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej poza terenem Muzeum wraz z 

przepompownią P3, której Muzeum łącznie z Parafią p.w. św. Anny i SGGW jest współwłaścicielem, 

wynagrodzenie wynosi ………. zł brutto (słownie: ……………, 00/100 złotych), kwota podatku VAT 

w stawce ….. %, obowiązującej w dniu składania ofert:  ……. zł (słownie: ………………. 00/100 

złotych). 

2. Wynagrodzenie nie podlega zmianie. 

 

§ 12 
1. Podstawę do wystawienia faktury, o której mowa w § 11 ust. 1 Umowy, przez Zleceniobiorcę stanowi 

każdorazowo protokół odbioru technicznego prac wykonanych w ramach wewnętrznej kanalizacji 

Muzeum i zewnętrznej kanalizacji Muzeum, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego  i  

Zleceniobiorcę. 

2. Dana faktura za Przedmiot umowy będzie płatna przez Zamawiającego po uprzednim technicznym 

odbiorze  Przedmiotu umowy, przelewem w terminie 14 dni, licząc od daty złożenia faktury w siedzibie 

Zamawiającego na konto Zleceniobiorcy wskazane na fakturze.   

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 

4. Na fakturze Zleceniobiorcy zobowiązany jest  umieścić adnotację „ kurator  zadania  Adam Cejmer”  

 

§ 13 

Zleceniobiorca udziela  gwarancji  na  Przedmiot  umowy  w terminach wykonywania  Umowy. Poprzez  

gwarancję Zamawiający  rozumie  gwarancje  wykonawcze  szczegółowo  opisane  w  załączniku  nr 5   

do  niniejszej  Umowy. 

 

§ 14 

1. Zleceniobiorca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  20% łącznej wartości  

wynagrodzenia brutto wskazanego w §11 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego 

od Umowy z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy. 

2. Zleceniobiorca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy: 

a) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu umowy w danym okresie rozliczeniowym w wysokości 1 % 

łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 11 lit. a i b  Umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od 

upłynięcia terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wykonanie określonych czynności wynikających 

z Przedmiotu umowy, 

b) za opóźnienie w  usunięciu  wad  Przedmiotu  umowy, w  stosunku  do  terminu wyznaczonego  na  usunięcie  

wad  w   wysokości 1%  wynagrodzenia netto  określonego w § 11 lit. a i b  za  każdy  dzień  opóźnienia   

liczony  od  upłynięcia  tego  terminu, 

c) w wysokości 0,01 % całkowitego wynagrodzenia netto określonego w §11 ust.1 Umowy za każdy dzień 

opóźnienia w przekazaniu podpisanej klauzul informacyjnej zgodnie z § 18 ust. 5 odrębnie za każdą nie 

przekazaną klauzulę, 

d) z tytułu nie posiadania ubezpieczenie NNW w wysokości 1 % wynagrodzenia netto określonego w §11 

ust.1 Umowy za każdego pracownika.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

4. Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 7 dni od dnia doręczenia przez Zamawiającego 

żądania zapłaty kary. 

5. Niezależnie od postanowień ust. 2, w przypadku zwłoki w wykonaniu Przedmiotu umowy, zwłoki 

w usunięciu wad stwierdzonych w okresie realizacji lub przy odbiorze Przedmiotu umowy i/lub 



ujawnionych w okresie gwarancji jakości, Zamawiający  jest uprawniony do zastępczego wykonania 

tychże prac,  na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy.    Na powyższe Zleceniobiorca podpisując niniejsza 

umowę wyraża zgodę.  

 

§ 15 

1. Oprócz wypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego i §14 ust. 1, Umowy 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

a. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od 

umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach; 

b. zostanie ogłoszona upadłość, zawieszanie  działalności, przekształcenie lub rozwiązanie firmy  

Zleceniobiorcy;  

c. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

d. Zleceniobiorca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie  

kontynuuje  ich pomimo  wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;  

e. Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu umowy bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż  7 

dni; 

f. Zleceniobiorca będzie prowadził prace w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub wadliwie   

g. Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania Przedmiotu umowy i wyznaczy ku  temu 

odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający  

ma prawo od Umowy odstąpić i powierzyć wykonanie Przedmiotu umowy innemu wykonawcy na  koszt  

i ryzyko  Wykonawcy. 

2.     Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej. 

3.  W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności 

Zamawiający jest obowiązany do dokonania odbioru wykonanych prac do dnia odstąpienia   oraz zapłaty 

wynagrodzenia za prace wykonane niewadliwie. 

 

§ 16 

1. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do umowy pod 

rygorem nieważności. 

2. Załączniki stanowią integralną część Umowy.  

 

§ 17 

Wszelkie spory mogące powstać na tle zawarcia i stosowania Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie. W razie braku porozumienia w terminie 14 dni od dnia zaistnienia sporu, spory rozstrzygał 

będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 18 

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz 

szczególne przepisy regulujące warunki umowy, a stosujące się do przedmiotu umowy. 

2. Administratorem danych osobowych zebranych do umowy jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w 

Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa.  

3. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: muzeum@muzeum-wilanow.pl lub 

pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony 

danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych. 

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy, w tym jej rozliczenie oraz 

wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów związanych ze zgłaszaniem do ubezpieczeń 

społecznych i zdrowotnych oraz na potrzeby realizacji przepisów podatkowych. Podstawa prawną 

przetwarzania danych jest związana z wykonywaniem umowy, realizacją obowiązków prawnych 

wynikających z w/w przepisów, jak również z prawnie uzasadnionym interesem Muzeum, którym są 

cele kontaktowe na potrzeby zlecania prac w przyszłości. 

5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres określony przepisami 

dotyczącymi ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz przepisami podatkowymi. 

mailto:muzeum@muzeum-wilanow.pl
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6. Muzeum będzie udostępniało dane osobowe: 

1) właściwym organom państwowym w sytuacjach określonych przepisami prawa; 

2) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Muzeum w zakresie obsługi systemów informatycznych 

- przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Muzeum 

i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. 

7. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia 

przetwarzania,  a także prawo do wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie w odniesieniu do celów 

przetwarzania opartych na prawnie uzasadnionym interesie Muzeum.  

8. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z 

wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej). 

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy. Podanie danych dla celów 

podatkowych oraz zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych jest obowiązkowe i wynika 

z realizacji przepisów prawa. W przypadku braku  podania wymaganych danych umowa nie będzie 

mogła być zawarta. 

 

§ 19 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i 

jednym dla Wykonawcy. 

 

 

 

…………………………………….   …………………………………  

  

 

Zamawiający              Zleceniobiorca 

  



 

 

Załącznik  nr 2 do umowy nr ....... /KA/AC/2019 z dn. ................... 2019 r. 

 

 

 

Zasady organizacji pracy Zamawiającego i bezpieczeństwa jego majątku 

 

1. Zleceniobiorca będzie wykonywał prace planowane na terenie Muzeum, od poniedziałku do piątku 

w godz. pracy Muzeum, prace interwencyjne wykonywane na wezwanie Zamawiającego będzie 

wykonywał w czasie właściwym dla przeprowadzenia skutecznej interwencji, począwszy od dnia 

rozpoczęcia umowy. 

2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną z tytułu zniszczenia, uszkodzenia lub 

zaginięcia powierzonego mu majątku Zamawiającego, w tym zwłaszcza muzealiów oraz 

odpowiedzialności z tytułu utraty przez nie ich wartości zabytkowej na skutek uszkodzenia lub 

zniszczenia. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do ubezpieczenia od OC w zakresie objętym niniejszą umową i w 

razie wywołania u siebie lub u osób trzecich szkody lub rozstroju zdrowia, ponosi z tego tytułu pełną 

odpowiedzialność prawną i materialną. 

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących w Muzeum przepisów BHP oraz ppoż. 

5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do poszanowania i przestrzegania zasad korzystania  

z infrastruktury na terenie Muzeum. 

6. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę, zniszczenie całościowe  

lub uszkodzenie urządzeń oraz za spowodowanie w nich ubytku bez względu na przyczynę,  

w tym ponosi odpowiedzialność za przypadkową utratę, zniszczenie lub uszkodzenie. 

7. W razie utraty lub zniszczenia urządzeń Zleceniobiorca zobowiązuje się do pokrycia straty  

w kwocie odpowiadającej wartości obiektów. 

8. W przypadku uszkodzenia urządzeń Zleceniobiorca zobowiązuje się do natychmiastowego 

zawiadomienia o tym Zamawiającego, o okolicznościach i zakresie uszkodzenia  

oraz zobowiązuje się do udokumentowania uszkodzeń urządzeń. 

9. Kwotę strat odpowiadającą wartości urządzeń Zleceniobiorca wypłaci Zmawiającemu   

w ciągu 30 dni od dnia stwierdzenia utraty lub zniszczenia urządzeń. 

10. W przypadku uszkodzenia urządzeń Zleceniobiorca zobowiązuje się do pokrycia kosztów 

związanych z ich konserwacją, na podstawie kosztorysu przedstawionego przez Zamawiającego. 

11. Zleceniobiorca dokona płatności, o której mowa w ust. 10, w terminie 14 dni od daty otrzymania 

rachunku. Płatności należy uiścić na numer rachunku bankowego wskazany przez Zamawiającego. 

12. W razie nie uregulowania przez Zleceniobiorcę należności, o której mowa w ust.9 i 10, Zamawiający  

jest uprawniony do dokonania potrącenia kwot wskazanych w ust. 9 i 10 z łącznego wynagrodzenia 

Zleceniobiorcy wskazanego w §11 lit. a i b niniejszej umowy. 

 

 

 

…………………………………………                                       ………………………………  

 

ZAMAWIAJĄCY    ZLECENIOBIORCA 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  nr 5 do umowy nr …….. /KA/AC/2019 z dn. ....................... 2019 r. 

 

 

Warunki  gwarancji 

Zobowiązania Zleceniobiorcy 

 

Zleceniobiorca zobowiązał się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, 

kompletnego i właściwie funkcjonującego Przedmiotu umowy. Zleceniobiorca nie będzie mógł w 

późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem 

umowy, stanem urządzeń lub ewentualnym nie uwzględnieniem w cenie oferty świadczenia, które 

zostało przewidziane w opisie Przedmiotu umowy lub wynikało z samej koncepcji realizacji Przedmiotu 

umowy. Zleceniobiorca będzie odpowiedzialny za Przedmiot umowy, aż do chwili jego odbioru. Ilekroć 

jest mowa w niniejszym dokumencie o urządzeniach rozumie się przez  to  części  i urządzenia 

zainstalowane przez Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu umowy.  

 

Gwarancje 

Zleceniobiorca zapewnia gwarancję właściwego działania serwisowanych urządzeń opisanych  

w załączniku nr 1 do Umowy, biorąc pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca. Wykonawca 

oświadcza, że Przedmiot umowy został zrealizowany zgodnie z wymaganiami, normami krajowymi i 

europejskimi. Gwarancja  ta obejmuje wszystkie wady, zarówno zauważalne jak i ukryte - 

zastosowanych materiałów, urządzeń oraz wszystkie wady konstrukcji  lub wykonawstwa.  Gwarancja 

obejmuje prawidłowe funkcjonowanie urządzeń, zarówno jako całości, jak i poszczególnych części 

składowych. 

Zleceniobiorca w  ramach  Umowy zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany,  wszystkich 

części lub elementów uznanych za wadliwe, w  czasie  wykonywania obsługi  serwisowej. 

1. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność wynikającą z wad użytych materiałów, wadliwym 

wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku wystąpieniem wady.  

2. W przypadku stwierdzenia wad Zleceniobiorca zobowiązany jest do ich usunięcia  

w terminie 7-dni od dnia powiadomienia, na koszt własny.  

3. Ze względów technicznych dopuszcza się przedłużenie terminu usunięcia wady,  

po uprzednim uzgodnieniu i pisemnym powiadomieniu Zamawiającego.  

4. W szczególnych przypadkach wynikających z bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 

ludzi, Zamawiający natychmiast zabezpieczy uszkodzone urządzenia i pisemnie wezwie 

Zleceniobiorcę do natychmiastowego usunięcia zagrożenia. Ponowne użytkowanie wymaga 

protokolarnego odbioru do użytkowania.  

5. Zamawiający zgłasza wadę pisemnie na adres e-mail Zleceniobiorcy : ………. z  opisem  

lokalizacji i warunków jej powstania.   

6. Zleceniobiorca określi sposób usunięcia wady (naprawa, wymiana) bezwzględnie zachowując 

warunki zawarte w Umowie. 

7. Zleceniobiorca powiadomi Zamawiającego o dokonanej naprawie, przekazując protokół naprawy 

gwarancyjnej z podaniem zakresu wykonanych czynności naprawczych.  

8. W przypadku gdy usunięcie wady trwa dłużej niż określono w pkt. 2 i nie uzgodniono tego faktu z 

Zamawiającym lub w przypadku braku reakcji na zgłoszenie (pkt. 5) Zamawiający może usunąć 

powstałe wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zleceniobiorca zobowiązuje się 

do pokrycia poniesionych przez Zamawiającego kosztów usunięcia wady. 

9.    Termin gwarancji na  oryginalne urządzenia  dostarczonego  przez  Zleceniobiorcę i zamontowanego 

zamiennie w systemie   w określa  producent. 

                   

 

   

    ………………………………………… 

Zleceniobiorca  


