Znak sprawy: NS.2402.9.JPG.2021
Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe zawierające Opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 – Formularz oferty
Załącznik nr 3 – Dokument rękojmi
DOKUMENT RĘKOJMI
Wykonawca gwarantuje właściwe wykonanie Przedmiotu umowy objętego Umową nr
……………… z dn. ………………… r. (zwaną dalej „Umową”), opisanego w §1 i załączniku nr 1 do
Umowy.
Wykonawca oświadcza, że wszelkie dokumenty sporządzone przez Wykonawcę, zostały
wykonane z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi
Polskimi Normami oraz przepisami prawa.
1.

Rękojmia niniejsza udzielana jest na okres kolejnych 12 miesięcy i rozpoczyna się od dnia
następującego po dniu podpisania Protokołu odbioru końcowego.
2. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do wykonywania
poniższych obowiązków przy zastosowaniu reguł przewidzianych dla wykonywania usługi
opisanych w Umowie
3. Usuwania wad we własnych działaniach i sporządzonych dokumentach, w tym do:
1) Uzupełniania i wyjaśniania treści dokumentu lub dokumentów sporządzonych przez
siebie w ramach realizacji Umowy,
2) Uzupełnienia sporządzonej przez siebie w trakcie realizacji Umowy dokumentacji, poprzez
uzupełnienie Zamawiającemu dokumentu, sporządzenie nowego dokumentu lub złożenie
wyjaśnień w zakresie treści dokumentu.
4. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przystąpienia do usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od otrzymania
zgłoszenia Zamawiającego ;
2) usunięcia wad w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia Zamawiającego
chyba, że ze względu na rodzaj wady konieczne jest wyznaczenie dłuższego terminu.
5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wady w ustalonym terminie lub nie usunie jej
w terminie, Zamawiający będzie miał prawo według swego wyboru:
1) usunąć wadę we własnym zakresie lub przez zatrudnioną stronę trzecią na ryzyko i koszt
Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną zapłacone przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od
otrzymania noty obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża zgodę;
2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości części prac
objętych Przedmiotem umowy.
6. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z rękojmi także po upływie terminu
rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
7. Zgłoszenie wady będzie następowało w formie elektronicznej na adres: ………….
PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE
…………………………………………..
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