Skopanie, dnia 02.03.2017 r.
Z A T W I E R D Z A M:


.......................................................
	(podpis)



Zapytanie ofertowe

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Skopaniu, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: ,, Rozbudowa budynku remizy OSP w Skopaniu -  etap III”.

I. Informacje ogólne:
Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Skopaniu, 
               reprezentowana przez: Jan Baran – Prezes OSP Skopanie.
Adres zamawiającego: ul. św. Floriana 1.
	 39-451 Skopanie

II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1) roboty w zakresie wykonania balustrad schodowych i balkonowych,
2) roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej,
3) wykonanie tynków wewnętrznych,
4) wykonanie podłóg i posadzek, 
5) wykonanie kanału remontowego, 
6) wykonanie instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej,
7) wykonanie instalacji odgromowej.
3. Szczegółowy zakres robót określa Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiar robót, będące załącznikami do niniejszego zapytania.
W przypadku nazw własnych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i niniejszego zapytania dopuszcza się rozwiązania równoważne  o parametrach nie gorszych.
III. Miejsce realizacji zamówienia:
Województwo: podkarpackie,
Powiat: tarnobrzeski,
Gmina: Baranów Sandomierski,
Miejscowość: Skopanie

IV. Termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.06.2017 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące zdolności technicznej i zawodowej – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:
- o specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
4. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie – na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców:
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy– wzór załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 
2) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,    a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale V ust. 1 SIWZ. Wzór wykazu określa Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców 

VII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. Niniejsze zapytanie oraz wszystkie dokumenty do niego dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.
2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, pod rygorem nieważności, pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
4. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami jest: Andrzej Kobylarz, telefon: (015) 811-85-81, 82, 83, 85 wew. 123, fax: (015) 811-85-82, e-mail: zp@baranowsandomierski.pl,

VIII. Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny, pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznie nieścieralnym atramentem. 
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę
3. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na treść zapytania ofertowego, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi późniejszymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego. 
4. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, ustalenia oraz zmiany stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.
5. Ofertę należy złożyć w kopercie zawierającej nazwę i adres Wykonawcy i opisanej        w następujący sposób:

OFERTA NA 
,, Rozbudowa budynku remizy OSP w Skopaniu -  etap III”
nie otwierać przed dniem 21.03.2017 r. do godz. 1015

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 
7. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej. 

X. Sposób składania ofert:
1. Oferty można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, 39-450 Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1,  w pok. 5 (Sekretariat) w terminie do dnia 21.03.2017 r. do godziny 10:00.
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową czy kurierską. 
4. Oferty zostaną otwarte w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, 39-450 Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, w sali konferencyjnej w dniu 21.03.2017 r. o godz. 10:15.
5. W trakcie części jawnej Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia, odczyta nazwy i adresy Wykonawców, których oferty są otwierane, a także informacje dotyczące ceny brutto.

XI. Ocena ofert:
1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja, powołana przez Prezesa OSP Skopanie.
2. W odniesieniu do oferentów, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

l.p.
Kryteria oceny
Waga kryterium
1
Cena
0,9
2
Gwarancja
0,1

3. Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert:
1) Ilość punktów, jaką oferent otrzyma za stopień spełnienia kryterium ceny ofertowej:
Liczba punktów za kryterium cena = (cena brutto najniższa spośród badanych ofert / cena brutto badanej oferty) * 100 * waga kryterium.
2) Ilość punktów, jaką oferent otrzyma za stopień spełnienia kryterium gwarancji:
Liczba punktów za kryterium gwarancja = (gwarancja badanej oferty / gwarancja najdłuższa spośród badanych ofert) * 100 * waga kryterium

UWAGA:
Gwarancja liczona w miesiącach od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Za okres gwarancji 60 miesięcy i dłuższy Zamawiający przyznawał będzie tyle samo punktów.
4. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

XII. Udzielenie zamówienia:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
2) unieważnieniu postępowania, 
3) terminie zawarcia umowy. 
2. Po wyborze oferty Zamawiający nie przewiduje dokonania dodatkowych formalności w celu zawarcia umowy

XIII. Zabezpieczenie gwarancyjne.
1. Wykonawca, przed odbiorem końcowym wykonania przedmiotu umowy, zobowiązany jest wnieść kaucję gwarancyjną w wysokości 4 % ceny ofertowej.
2. Kaucję gwarancyjną, Wykonawca wnosi w jednej z następujących form:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Kaucja wnoszona w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem, na  rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
4. Zgłaszając do odbioru końcowego wykonanie przedmiotu umowy, wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowód wniesienia kaucji gwarancyjnej.
5. Kaucja gwarancyjna zostanie zwolniona Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji.
6. Ogólne warunki gwarancji, o której mowa w ust 1., określa załącznik do wzoru umowy.
7. W okresie gwarancji Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.


XIV. Postanowienia ogólne.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania, ograniczenia zakresu rzeczowego a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez podania uzasadnienia.

XV. Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego,
Załącznik nr 2 -  Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
Załącznik nr 3 – Wzór umowy,
Załacznik nr 4 – Dokumentacja projektowa,
Załącznik nr 5 – STWiOR,
Załacznik nr 6 – Przedmiar robot.


























Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 02.03.2017 r.

...................................................
(nazwa i siedziba oferenta)

Tel. ………………………………
Fax. ……………………………..
e-mail…………………………….

OFERTA

1. W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego realizacji zadania pn. ,,Rozbudowa budynku remizy OSP w Skopaniu -  etap III”, składam/y ofertę z następujących składników:

Cena naszej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:
Cena netto:
.......................... PLN (słownie: ...................................................................................)
Podatek VAT:
.......................... PLN (słownie: ...................................................................................)
Cena brutto:
.......................... PLN (słownie: ...................................................................................)

2. Oferujemy okres gwarancji wynoszący - ….. miesięcy od daty odbioru końcowego zadania.
3. OŚWIADCZAMY, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty obejmujące wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym.
4. Następującą część zamówienia powierzymy podwykonawcom (jeżeli dotyczy): ………………………………………………………………………………………………………                                                                  
5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścia zapytania ofertowego oraz zmianami do niego i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
6. OŚWIADCZAMY, że w cenie oferty wskazanej w ust. 1 zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiedniego potencjału kadrowego niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia. 
7. OŚWIADCZAMY, że nasza oferta jest kompletna i obejmuje pełny zakres przedmiotu umowy. 
8. ZOBOWIĄZUJEMY się do wykonania zamówienia w terminach określonych              w zapytaniu ofertowym. 
9. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 
10. JESTEŚMY związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym. 
11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Wzorem Umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
12. **PEŁNOMOCNIKIEM WYKONAWCÓW, uprawnionym do reprezentowania wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie oraz do zawarcia umowy jest: -……………………………………………………………………….
13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: ……………………………………………………………              tel ……………………… faks ……………………………… e-mail: …………………………..
14. OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ……. kolejno ponumerowanych stronach. 
15. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej Oferty są:  
………………………………………………………………………………………………………

………………… dnia ……………. 2017 roku 


_____________________________________ 
                                                                          (czytelny/e podpis/y Wykonawcy/Pełnomocnika)* 

** dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 
* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 02.03.2017  r.


.......................................	
(pieczęć Oferenta)
WYKAZ OSÓB 
ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Lp.
Imię i Nazwisko
Uprawnienia do kierowania/projektowania robotami budowlanymi  (specjalność, nr uprawnień, organ wydający)
Zaświadczenie o wpisie do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa (nazwa izby, okres ważności zaświadczenia)
Stosunek prawny łączący Wykonawcę z osobą wskazaną 
w kolumnie 2 (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, oświadczenie innego podmiotu *)
1
2
3
4
5













………………………., dnia ...................................
                                                                                                      …………..…………………………………………………..
                   (pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)          

*) w przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest do oferty załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 02.03.2017  r.


UMOWA nr ……………..

W dniu ………………, w Baranowie Sandomierskim, pomiędzy:
Ochotniczą Strażą Pożarną w Skopaniu, z siedzibą: 39-451 Skopanie, ul. Św. Floriana 1, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
Jan Baran - Prezes,
a
…………………………………………………………………………………………………,
zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym/ą przez:
…………………………………………………………………………………………………,

została zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, stanowiące przedmiot umowy, zadanie pn: Rozbudowa budynku remizy OSP w Skopaniu -  etap III”
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa Zapytanie ofertowe z dnia 02.03.2016 r., stanowiące załącznik do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy samodzielnie i przy użyciu materiałów   własnych. 
4. Materiały o których mowa  w ust. 2, powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i   stosowania w  budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy          z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z  2016 r., poz. 290, ze zm.)

§ 2
Termin wykonania
Strony ustaliły termin wykonania przedmiotu umowy na dzień ……………………….
§ 3
Osoby do kontaktu
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest Pan …….

§ 4
Wynagrodzenie
1.  Za wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę strony ustaliły łączne wynagrodzenie brutto w wysokości ……………………………….. (słownie złotych:  …………………………………… 00/100).
2. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po wykonaniu przedmiotu umowy oraz ich odbiorze w formie protokołu.
3. Wypłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego.
4. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5
Wady przedmiotu umowy i odpowiedzialność Wykonawcy
1. O osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego na piśmie.
2. Jeżeli w czasie odbioru zostaną ujawnione wady nadające się do usunięcia Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia.
3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.
4. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie placu, na którym będzie wykonywał przedmiot umowy i zapewnia niezbędne zabezpieczenie tego miejsca i robót oraz warunki bezpieczeństwa.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy.
6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować plac budowy i przekazać go Zamawiającemu w ustalonym terminie odbioru robót.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe przy realizacji przedmiotu umowy.
8. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń podczas wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia  ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt

§ 6
Kary umowne
1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te będą wyliczone w następujących wypadkach i wysokościach:
1)	Wykonawca płaci kary umowne Zamawiającemu,
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad -                     w  wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 4ust. 1- za każdy dzień zwłoki,
b) z tytułu stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru nie dających się usunąć                       w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. Zapis zdania pierwszego nie wpływa na dochodzenie od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego                w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1.
2) Zamawiający płaci karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego                      w § 4 ust. 1.
2. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy bądź usunięcia stwierdzonych wad Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu i zlecenia jego wykonania innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
§ 7
Gwarancja
1. Wykonawca udziela ……………- miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, licząc od daty protokolarnego odbioru robót.
2. Wykonawca, przed odbiorem końcowym wykonania przedmiotu umowy, wnosi kaucję gwarancyjną w wysokości 4 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
3. Zgłaszając do końcowego odbioru wykonanie przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowód wniesienia kaucji, o którym mowa w ust. 2.
4. Kaucja gwarancyjna, o której mowa w ust. 2, Wykonawca wnosi w jednej z następujących form:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
5. Kaucja gwarancyjna zostanie zwolniona Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, z zastrzeżeniem ust. 7 Ogólnych warunków gwarancji, stanowiących załącznik nr 2 do niniejsze umowy.
6. W przypadku nie wniesienia przez Wykonawcę kaucji, o której mowa w ust. 2, Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę wynagrodzenia, o którym mowa w § 4.
7. Ogólne warunki gwarancji, o której mowa w ust 1, określa załącznik do niniejszej umowy.
§ 8
Postanowienia końcowe
1. Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie.
2. Wykonawca nie może dokonać cesji praw określonych w niniejszej umowie na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie spory, które mogą powstać na tle realizacji umowy będą rozwiązywane pomiędzy Stronami polubownie.
5. W przypadku, kiedy Strony nie załatwią sporów w sposób polubowny wszelkie sprawy sporne rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy ze względu na miejsce wykonania przedmiotu umowy.
6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz  dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.
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Załącznik nr 1 do umowy nr ………………………


Ogólne warunki  gwarancji  jakości do umowy nr ……………………

Wykonawca oświadcza, że objęty gwarancją przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną przedmiotu gwarancji.
Okres gwarancji jakości na wykonane prace wynosi ……………, licząc od dnia spisania protokołu odbioru końcowego. 
W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.
Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:
	jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu gwarancji – niezwłocznie
	w pozostałych przypadkach, w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

	Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót budowlanych  lub usunięcia wad.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać.
Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:
	siły wyższej pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej normalnego zużycia  obiektu  lub jego części,

szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji  w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania.
	W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji podwykonawczej i protokółu przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 
w czasie prac przy usuwaniu wad.
Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.
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