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ZLECENIE 
 
 
Niniejszym zlecam wykonanie: 
 
Modernizacji d źwigu „G” polegaj ącej na przystosowaniu do pracy jako d źwig 
towarowo–osobowy o zwi ększonym ud źwigu do Q=1500 kg.  
Szczegółowy zakres prac przedstawiony został poniżej: 
Modernizacja dźwigu „G” polegająca na : 

a) przystosowaniu do pracy jako dźwig towarowo–osobowy o zwiększonym udźwigu 
do Q=1500 kg,  

b) wymianie aparatury sterowej wraz z okablowaniem zespołu napędowego, 

c) wymianie wyeksploatowanych drzwi kabinowych i szybowych ze wzmacnianymi 
progami, 

d) wymianie instalacji wentylacji maszynowni i zamontowanie schładzacza 
powietrza, 

e) montażu systemu komunikacji głosowej, 

f) montażu kamery CCTV w nowej kabinie windy (wykorzystanie kamery CCTV 
zamontowanej w obecnej kabinie windy) oraz podłączenie kamery do systemu 
CCTV, 

g) zgłoszenie zmodernizowanego dźwigu do badania odbiorczego UDT, 
zapewnienie obsługi odbiorów i badania UDT, 

h) opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji dźwigu „G”, 

i) uzgodnienie dokumentacji technicznej modernizacji dźwigu „G” w UDT, 

j) uzgodnienie wymiany dźwigu w UDT, 

k) opracowanie dokumentacji odbiorowej, 

l) dostarczenie pełnej dokumentacji rejestracyjnej Urzędowi Dozoru Technicznego. 

 
 



 
 

Warunki zlecenia : 
 
1. Czas realizacji zadania: 15/01/2018. 
2. Wykonawca udziela gwarancji: ………... 
3. W ciągu trzech dni od daty Zlecenia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu, szczegółowy harmonogram prac. 
4. Termin wykonania przedmiotu Zlecenia może ulec przesunięciu tylko  

w przypadku konieczności czasowego wstrzymania wykonywania robót z powodów 
wynikających z potrzeb Zamawiającego. O terminie i okresie wstrzymania robót oraz 
możliwości ponownego ich wznowienia Wykonawca zostanie powiadomiony w formie 
pisemnej. 

5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu Zlecenia z przyczyn określonych  
w punkcie nr 3  nie wymaga aneksu do Zlecenia. 

6. Wartość ryczałtowa zlecenia: ……………..  PLN netto (słownie: …) + należny VAT 
płatne po zakończeniu przedmiotu Zlecenia na podstawie protokołu końcowego 
podpisanego przez obie strony bez uwag.  
5% wynagrodzenia zostanie zatrzymane jako kaucja gwarancyjna przez 
Zamawiającego z ostatniej faktury, a następnie zwolnione  (w ciągu 14 dni) na 
wniosek Wykonawcy w następujący sposób: 

a) 3% wynagrodzenia po upływie 1 roku okresu gwarancji bez dokonywania 
protokólarnego przeglądu gwarancyjnego, o ile Zamawiający nie stwierdzi jego 
konieczności; 

b) 2% wynagrodzenia po upływie całego okresu gwarancji na podstawie protokołu 
przeglądu gwarancyjnego podpisanego bez uwag przez obie Strony. 

7. Zamawiający i Wykonawca zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie ryczałtowe, 
określone powyżej w punkcie nr  5 stanowi całkowite i zupełne wynagrodzenie 
Wykonawcy za wykonany przedmiot Zlecenia. 

8. Wynagrodzenie określone w punkcie nr 5  zostanie zapłacone jednorazowo po: 
a) przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej  

(w 4 egzemplarzach oprawionych i na nośniku elektronicznym) w terminie  
7 dni  przed zgłoszeniem prac do odbioru końcowego oraz zaakceptowaniu jej 
przez Zamawiającego. 

b) podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru wykonanych prac 
podpisany przez obie Strony bez uwag. Fakturę proszę wystawić w ciągu 
siedmiu dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

9. Wykonawca oświadcza, że: 
a) Do wykonania przedmiotu Zlecenia użyje materiałów własnych i odpowiada  

za ich dobrą jakość i zgodność z obowiązującymi polskimi normami  
i przepisami.  

b) Prace zostaną wykonane zgodnie z zaproponowaną technologią oraz zgodnie  
z polskimi normami i sztuką budowlaną. 

c) Wszystkie prace zanikające, przed ich zakryciem zgłosi Zamawiającemu  
do odbioru. 

d) Bierze na siebie odpowiedzialność za potwierdzenie ostatecznego zakresu 
ilościowego i rzeczowego robót określonego podczas wizji lokalnej, 
stanowiącego podstawę wyceny robót. 

e) W przypadku konieczności ingerencji w obszar sufitów podwieszonych  
w trakcie realizacji przedmiotu Zlecenia, Wykonawca zobowiązany jest 



 
 

wykonywać prace z należytą starannością tak, aby po ich zakończeniu 
przekazać ten obszar w stanie pierwotnym. 

f) Wszelkie wyrządzone szkody i zniszczenia wykonawca zobowiązany jest usunąć 
na własny koszt 

10. Należność zostanie uregulowana w ciągu 30 dni  od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy 
podany na fakturze. 

11. Wykonawca, wraz z fakturą za wykonanie przedmiotu Zlecenia, przedłoży 
Zamawiającemu oświadczenie, że niezwłocznie po wpłynięciu na jego rachunek 
bankowy wynagrodzenia za wykonany przedmiot Zlecenia ureguluje wszelkie 
zobowiązania w stosunku do swoich podwykonawców, zatrudnionych przez niego 
przy realizacji robót objętych niniejszym Zleceniem. Niezależnie od złożonego 
oświadczenia Zamawiający może uzależnić wypłatę od 10% do 30% 
wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie nr 5  niniejszego Zlecenia,  
od przedstawienia przez Wykonawcę dowodów na uregulowanie zobowiązań 
Wykonawcy względem podwykonawców. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu Zlecenia  
i w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z tego prawa, Wykonawca 
zobowiązuje się do: 

a) sporządzenia kosztorysu na wyłączony z przedmiotu Zlecenia zakres robót  
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, według norm, parametrów  
i standardów przyjętych w kosztorysie ofertowym. Na podstawie sprawdzonego  
i zweryfikowanego przez Zamawiającego kosztorysu, kwota ryczałtowa, o której 
mowa w punkcie nr 5  Zlecenia, zostanie pomniejszona o wartość niewykonanych 
robót. 
b) wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, wskazanych przez 
Zamawiającego, które rozliczone będą na podstawie sprawdzonego  
i zweryfikowanego przez Zamawiającego kosztorysu, sporządzonego przez 
wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego terminie według norm, 
parametrów i standardów przyjętych w kosztorysie ofertowym. Kwota ryczałtowa,  
o której mowa w punkcie nr 5  Zlecenia zostanie powiększona o wartość tych robót. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sporządzenia inwentaryzacji aktualnego 
stanu robót realizowanych przez Wykonawcę. 

14. Stwierdzoną w czasie realizacji przedmiotu Zlecenia potrzebę wykonania robót 
dodatkowych (wykraczających poza zakres objęty ryczałtem), których wykonanie 
warunkuje prawidłową realizację przedmiotu Zlecenia, Wykonawca zgłosi  
w terminie 3 dni  po ich stwierdzeniu w formie pisemnej z załączonym kosztorysem 
na adres Zamawiającego. 

15. Zamawiający nie uzna prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia  
za roboty zgłoszone, jako dodatkowe, jeżeli: 

a)  Wykonawca nie zgłosi robót w terminie i w formie określonej w punkcie  
nr 13 , lub 

b) mieszczą się one w zakresie zawartym w przedmiocie Zlecenia, lub 
c) Zamawiający nie potwierdził konieczności ich wykonania. 

16. Po potwierdzeniu przez Zamawiającego zakresu i konieczności wykonania 
zgłoszonych robót dodatkowych, Wykonawca zobowiązany jest je wykonać  
na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone w trybie zamówienia  
z wolnej ręki, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, jeśli 
ich wartość nie przekracza  20 % kwoty wymienionej w punkcie nr 5  Zlecenia. 



 
 

17. Za nieterminowe wykonanie robót Wykonawcy będzie potrącona kara umowna  
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia. 

18. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wszystkie usterki zgłoszone przez 
Zamawiającego w terminie 24 godzin, jeśli wpływają one na pracę urządzeń,  
a pozostałe w terminie 14 dni  licząc od dnia ich zgłoszenia. 

19. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną za opóźnienie  
w usunięciu wad i usterek. Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia, 
Strony ustalają na 0,3% wynagrodzenia umownego netto, co nie wyłącza prawa 
Zamawiającego do odszkodowania w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość 
kary umownej. 

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia  
od niniejszego Zlecenia bez odszkodowania na rzecz Wykonawcy, w przypadku 
stwierdzenia opóźnień z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w realizacji 
Zlecenia, zagrażających ukończeniu przedmiotu Zlecenia w terminie określonym  
w punkcie nr  1 niniejszego Zlecenia lub prowadzenia prac niezgodnie ze sztuką 
budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, co nie wyłącza prawa 
Zamawiającego do odszkodowania, gdy szkoda przewyższa wysokość kary 
umownej. 

21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego lecz nie później niż  
w terminie 7 dni odstąpienia od niniejszego Zlecenia bez odszkodowania na rzecz 
Wykonawcy, w przypadku złapania pracownika Wykonawcy na uczynku kradzieży 
mienia.  

22. Po wykonaniu przedmiotu Zlecenia, Wykonawca zgłosi gotowość do jego odbioru 
pismem na adres Zamawiającego lub drogą elektroniczną. 

23. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu Zlecenia do odbioru jest 
faktyczne wykonanie robót w ramach przedmiotu Zlecenia, potwierdzone przez 
Zamawiającego. 

24. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 7 dni  od dnia zgłoszenia 
przez Wykonawcę gotowości do odbioru, dokonanego w formie pisemnej. 

25. Komisja odbioru końcowego Zamawiającego, zakończy pracę nie później niż  
w siódmym dniu roboczym, licząc od dnia rozpoczęcia odbioru i sporządzi ze swej 
działalności protokół w formie pisemnej. 

26. Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru, jeżeli Zamawiający 
stwierdził, że przedmiot Zlecenia nie jest całkowicie wykonany, posiada usterki lub 
wady uniemożliwiające odbiór i o fakcie tym niezwłocznie powiadomi pisemnie 
Wykonawcę. 

27. Dzień podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu Zlecenia bez uwag, jest 
datą wykonania przedmiotu Zlecenia. 

28. W dniu podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu Zlecenia bez uwag, 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wystawiony przez siebie odrębny dokument 
gwarancyjny na wykonany przedmiot Zlecenia. 

29. Za odstąpienie od niniejszego Zlecenia przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo 
żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości netto kwoty 
ryczałtowej określonej w punkcie nr 5  niniejszego Zlecenia, co nie wyłącza prawa 
Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda 
przewyższa wysokość kary umownej.  

30. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie odstąpienia  
od niniejszego Zlecenia przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca, w wysokości 50% wartości netto kwoty ryczałtowej 



 
 

określonej w punkcie nr  5 niniejszego Zlecenia za prace, od których Zamawiający 
odstąpił, co nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania  
w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kary umownej. 

31. Wykonawca oświadcza, iż : 
a) Z chwilą przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentacji 

projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe do wszelkich utworów wytworzonych lub dostarczonych w związku  
z realizacją Zlecenia, w tym w szczególności przedmiotu Zlecenia wskazanego  
w punktach 1–7 „Szczegółowego zakresu prac” niniejszego Zlecenia lub 
jakiekolwiek jego elementów lub części składowych, dokumentacji projektowej, 
technicznej, instrukcji, zaleceń, projektów graficznych, baz danych, materiałów 
szkoleniowych, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności 
określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych  
z 4 lutego 1994 r.: 

–w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu–wytwarzanie każdą techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

–w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 
utrwalono–wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy;  

–w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony  
w powyższym akapicie–publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  
i w czasie przez siebie wybranym, oraz w przypadku oprogramowania 
(programów komputerowych), w tym jego kodów źródłowych wraz z ich 
opisem i komentarzami i innymi informacjami, w szczególności 
oprogramowania służącego do obsługi przedmiotu Zlecenia wskazanego  
w punktach 1–7 „Szczegółowego zakresu prac”, zaimplementowanego  
w przedmiocie Zlecenia wskazanego w punktach 1–7 „Szczegółowego 
zakresu prac” Zlecenia lub związanego z nim w jakikolwiek sposób, na polach 
eksploatacji określonych w art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych z 4 lutego 1994 r., prawo do: 

–trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego  
w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; przy 
czym w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, 
przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest 
jego zwielokrotnienie, Wykonawca wyraża zgodę  na te czynności; 

–tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian 
w programie komputerowym;  

–rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub 
jego kopii. 

b) Niezależnie od postanowień pkt a), Wykonawca zobowiązuje się do 
przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych  
w związku z realizacją Zlecenia na wszelkich polach eksploatacji, które nie są 
znane w chwili zawarcia Zlecenia, z chwilą zidentyfikowania tych nowych pól 
eksploatacji, za cenę 1 złoty netto za każde nowe pole eksploatacji. 

c) Wykonawca zezwala i upoważnia Zamawiającego i wszelkie inne podmioty, na 
rzecz których Zamawiający rozporządził utworami lub upoważnił je do 



 
 

korzystania, do dokonywania przeróbek, zmian i innych opracowań utworów oraz 
rozporządzania nimi, wykorzystywania utworów we fragmentach, łączenia 
fragmentów oraz opracowań fragmentów z innymi dobrami niematerialnymi oraz 
decydowaniu o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności oraz 
rozpowszechnianiu utworu. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wykonywał 
nadzoru nad sposobem korzystania z utworu (nadzoru autorskiego), także  
w postaci zmienionej lub we fragmentach, a także, że nie będzie korzystał  
z prawa do oznaczania utworu, w szczególności danymi twórców, za wyjątkiem 
przypadków wykonywania nadzoru autorskiego nad utworami architektonicznymi 
i architektoniczno–urbanistycznymi, który to nadzór będzie sprawowany zgodnie  
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca oświadcza, że 
uzyskał odpowiednie zgody i upoważnienia w powyższym zakresie od twórców 
uprawnionych z tytułu osobistych praw autorskich i jest uprawniony do złożenia 
takich oświadczeń i zobowiązań także na rzecz i w imieniu twórców. 

d) Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie 
zależnego prawa autorskiego, w szczególności w zakresie wynikającym z pkt a)–
c).  

e) W stosunku do jakichkolwiek rozwiązań stworzonych przez Wykonawcę  
w związku z realizacją Zlecenia, które to rozwiązania mogą być przedmiotem 
ochrony na podstawie prawa własności przemysłowej, w szczególności jako 
wynalazek chroniony patentem, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy, 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do uzyskania praw własności 
przemysłowej, w szczególności do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub 
prawa z rejestracji, bez ograniczeń terytorialnych, w szczególności 
umożliwiających zgłoszenie patentowe na terytorium Unii Europejskiej. 
Wykonawca jest zobowiązany także do zachowania ich w poufności. 

f) Z momentem przyjęcia przez Zamawiającego, bez konieczności składania 
jakichkolwiek dalszych oświadczeń: 
–w przypadku utworów i innych dóbr niematerialnych–następuje nabycie praw  

i uzyskanie wszelkich zezwoleń, licencji, zgód i upoważnień, zgodnie  
z postanowieniami Zlecenia, 

–jeżeli w związku z wykonywaniem Zlecenia, dostarczane Zamawiającemu są 
przedmioty materialne, w szczególności nośniki i egzemplarze utworów, 
Zamawiający nabywa własność tych przedmiotów. 

g) Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie Zamawiającego i w formie przez niego 
ustalonej, do potwierdzenia nabycia przez Zamawiającego na mocy Zlecenia 
wszelkich praw, w szczególności autorskich praw majątkowych i praw do 
uzyskania patentu oraz uzyskania zezwoleń, zgód lub upoważnień, a także do 
składania innych oświadczeń lub przedkładania dokumentów dotyczących 
wszelkich okoliczności faktycznych lub prawnych w zakresie dóbr 
niematerialnych lub praw własności, w tym informacji o twórcach rozwiązań.  
W szczególności Wykonawca oświadcza, że w związku z przeniesieniem praw 
do dóbr niematerialnych oraz możliwością przenoszenia takich praw na dalsze 
podmioty, jego intencją jest przeniesienie wszelkich praw i interesów do pełnego 
korzystania z takich dóbr. W przypadku, w którym zgodnie z jakimikolwiek 
regulacjami prawnymi, którym podlegają wskazane w niniejszym punkcie 
podmioty, nie jest możliwe lub skuteczne przeniesienie praw majątkowych lub 
osobistych lub interesów do dóbr niematerialnych w zakresie lub w sposób 
określony w Zleceniu, w tym ze względu na charakter praw lub formę 



 
 

przeniesienia lub upoważnienia, Wykonawca złoży dodatkowo wszelkie 
niezbędne dokumenty, podpisy, potwierdzenia, oświadczenia, które to umożliwią 
w pełnym możliwym zakresie, z zachowaniem intencji i celów wynikających  
z niniejszego Zlecenia. 

h) Wynagrodzenie z tytułu realizacji Zlecenia obejmuje wszystkie świadczenia 
Wykonawcy wskazane w niniejszym punkcie, w szczególności przeniesienie 
autorskich praw majątkowych, na wszystkich polach eksploatacji, w tym  
w ramach wykonania zobowiązania do przeniesienia autorskich praw 
majątkowych na polach eksploatacji, które nie są znane w chwili podpisania 
Zlecenia, przeniesienie praw do uzyskania praw do patentu, prawa ochronnego 
lub prawa z rejestracji, udzielenie wszelkich zgód i upoważnień oraz wszelkie 
koszty poniesione przez Wykonawcę. Wykonawca oświadcza także, że 
wynagrodzenie, o którym mowa w Zleceniu, obejmuje wszelkie wynagrodzenie 
twórcy z tytułu stworzenia rozwiązania podlegającego ochronie, w szczególności 
patentowej, które w takim przypadku jest zobowiązany uiścić lub uregulować  
z twórcą we własnym zakresie. 

i) Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą przekazania Zamawiającemu 
dokumentacji projektowej przy czym przeniesienie praw autorskich obejmuje 
również przeniesienie własności egzemplarzy nośników oraz udzielenie 
wszelkich zgód i zezwoleń wymienionych w niniejszym punkcie. 

j) Wykonawca oświadcza, że przedmiot Zlecenia będzie wynikiem jego oryginalnej 
twórczości i nie będzie naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw 
autorskich oraz dóbr osobistych, oraz praw wynikających z ustawy z dnia 30 
czerwca 2000 r.  prawo własności przemysłowej. Wykonawca oświadcza również 
że osobiste i majątkowe prawa autorskie jak również prawa do wynalazku 
dotyczące przedmiotu Zlecenia nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób 
trzecich. Wykonawca oświadcza ponadto, że przedmiot Zlecenia nie był 
publicznie rozpowszechniony lub udostępnione za pośrednictwem jakichkolwiek 
środków przekazu lub rozpowszechniania. 

k) Gdyby oświadczenie Wykonawcy określone w pkt j) powyżej okazało się 
nieprawdziwe, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia 
otrzymanego od PWPW oraz do naprawienia poniesionej przez PWPW szkody  
w tym także utraconych przez PWPW korzyści.  

l) W przypadku skierowania przeciwko PWPW roszczeń przez osoby trzecie, 
których prawa autorskie bądź prawo do wynalazku zostały naruszone w związku 
z realizacją niniejszego Zlecenia, Wykonawca zobowiązany jest do całkowitego 
zaspokojenia roszczeń osób trzecich wynikających z tych naruszeń oraz do 
zwolnienia z obowiązku uiszczenia tych świadczeń przez PWPW.  

m)Obowiązek zaspokojenia roszczeń o których mowa w pkt l) dotyczy także innych 
kosztów jakie PWPW poniesie w związku z dochodzeniem przed sądem 
roszczeń przez osoby trzecie, w tym kosztów sądowych oraz kosztów 
poniesionych w związku z ustanowieniem pełnomocnika. 

32. Wykonawca zwalnia Zamawiającego oraz przenosi na siebie wszelką 
odpowiedzialność za ewentualne roszczenia odszkodowawcze, wynikające  
z naruszenia prawa własności przemysłowej bądź naruszenia praw autorskich  
i pokrewnych, przysługujących osobom trzecim, które to naruszenia powstały 
wskutek działań podjętych przez Wykonawcę , bądź osobom, którym Wykonawca 
powierzył wykonanie czynności objętych Zleceniem podpisanym z PWPW S.A. 



 
 

33. Prowadzącym zadanie ze strony Zamawiającego jest Michał Maciejewski,  
tel. (022) 235 20 83 . 

34. Zlecenie ważne jest z załącznikami nr 1 i 2. 
 
Załącznik nr 1–wzór karty gwarancyjnej, 
Załącznik nr 2–SIWZ. 



 
 

Załącznik nr 1 

do Zlecenia nr NR–21–412/17/MM 

 
Wzór karty gwarancyjnej 

 
 
 
sporządzona w dniu  .................................................. 
 
1. Zamawiający   ...........................................................................................................  
 
2. Wykonawca   .............................................................................................................  
 
3. Umowa/Zlecenie (nr, z dnia):   ...................................................................................  
 
4. Przedmiot umowy/zlecenia: roboty budowlane objęte kartą gwarancyjną 

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

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

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

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy/zlecenia, zwanego dalej 
przedmiotem gwarancji:  
………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

6. Data odbioru końcowego: dzień ....... miesiąc ........................... rok .............. 
7. Ogólne warunki gwarancji jakości: 

7.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot 
gwarancji został wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, 
umową/zleceniem, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej 
i przepisami techniczno–budowlanymi. 

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady 
i usterki zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych 
robot. 

7.3. Okres gwarancji wynosi ……………… miesięcy, licząc od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego (jeśli na wybrane elementy przedmiotu gwarancji 
są różne okresy gwarancji, należy je wymienić w załączniku do niniejszej karty). 

7.4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 



 
 

wad i usterek ujawnionych po odbiorze końcowym. 
W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad lub usterek, Zamawiający 
może po ponownym wezwaniu do usunięcia i niedotrzymaniu wyznaczonego 
terminu przez Wykonawcę, usunąć je na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

7.5. W okresie gwarancji i rękojmi wszelkie naprawy lub wymiany dokonywane są  
w ramach wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie 
umowy/zlecenia wykonania przedmiotu umowy / zlecenia, bez konieczności 
ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych 
kosztów. 

7.6. Terminy przeglądów gwarancyjnych z udziałem Wykonawcy ustalane będą 
każdorazowo przez Zamawiającego, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. 

7.7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykryciu wady lub usterki nie później niż 
5 dni roboczych po jej wykryciu. Dla zachowania terminów, o których mowaw 
niniejszej karcie gwarancyjnej, wystarczającym jest nadanie  
w powyższym terminie listu poleconego na adres korespondencyjny Wykonawcy 
…………………………………………………………………………………..…………. 
Za powiadomienie o wadzie lub usterce uważa się również pismo przesłane 
faksem na wskazany numer Wykonawcy, lub e–mail. 

7.8. Ustala się następujące terminy usunięcia wad i usterek: 
1) w przypadku awarii przedmiotu gwarancji  – do 24 godzin, 
2) jeśli wada lub usterka uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami, 

użytkowanie obiektu – do 24 godzin, 
3) w pozostałych przypadkach, Wykonawca przystąpi do usuwania wad lub 

usterek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 5 dni roboczych, 
Termin usunięcia wad lub usterek – do 10 dni roboczych.  
W tym terminie Wykonawca dokona naprawy oraz usunie wszystkie skutki 
wystąpienia wady lub usterki, w szczególności wszelkie uszkodzenia lub 
zanieczyszczenia budynku, infrastruktury lub innego majątku pozostającego  
do dyspozycji Zamawiającego lub osoby trzeciej, 

4) usunięcie wad lub usterek należy potwierdzić protokolarnie. 
7.9. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub usterek zgodnie pkt 7.8 . 

lub nie usunie wad lub usterek w terminie, Zamawiający uprawniony będzie do 
naliczenia kar umownych, żądania naprawienia szkody wyrządzonej  
na skutek zaistnienia wad oraz według swojego wyboru: 
1) wezwania Wykonawcy do natychmiastowego usunięcia wad lub usterek, 
2) powierzenia usunięcia wad lub usterek innemu podmiotowi na koszt  

i ryzyko Wykonawcy. 
7.10. Jeżeli wady lub usterki są istotne i wady lub usterki te usunąć się nie dadzą lub 

gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć  
w czasie odpowiednim, Zamawiający uprawniony będzie do: 
1) odstąpienia od umowy/zlecenia, 
2) żądania zapłaty kary umownej, 
3) żądana obniżenia wynagrodzenia umownego. 

Każde z powyższych uprawnień może być realizowane, według wyboru 
Zamawiającego, oddzielnie lub łącznie z pozostałymi, za wyjątkiem odstąpienia 
od umowy/zlecenia i żądania obniżenia wynagrodzenia, które to uprawnienia nie 
mogą być dochodzone jednocześnie. 

7.11.  Jeżeli wady lub usterki nie są istotne, Zamawiający może żądać  
od Wykonawcy obniżenia zapłaconego wynagrodzenia, zapłaty odpowiedniej 



 
 

kwoty tytułem naprawienia szkody oraz kary umownej. 
7.12.  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.  

7.13.  W innych przypadkach, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas,  
w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający  
z gwarancji nie mógł korzystać. 

7.14. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe  
na skutek: 
1) siły wyższej pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski 

żywiołowej i strajk generalny, 
2) normalnego zużycia obiektu lub jego części,  
3) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji  

i użytkowania budowli w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami 
eksploatacji i użytkowania. 

7.15.  W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania 
i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej 
dokumentacji podwykonawczej. 

7.16.  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 
w czasie prac nad usuwaniem wad. 

8. Wykonawca, niezależnie  od udzielonej gwarancji jakości, ponosi 
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego/robót 
budowlanych. 

 
 
Warunki gwarancji podpisali: 
 
Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy: 
 
1) ...................................................................................................................................   
 
Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciele Zamawiającego: 
 
1) Biuro Utrzymania Ruchu– ..........................................................................................   

przy udziale: 

2)  Biura Inwestycji i Nieruchomości– ............................................................................   

3) Użytkownika– ............................................................................................................  

 
WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 
 
1. …………………………………… 

 
1. …………………………………… 

 
2. ……………………………………. 

 
2. ……………………………………. 

 


