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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Polska, Krajowy numer identyfikacyjny 77097975000000, ul. ul. W. Witosa 16,
84312 Cewice, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 613 460, e-mail
sekretariat@cewice.pl, faks 598 613 462.
Adres strony internetowej (url): www.cewice.pl
Adres profilu nabywcy: nd
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
nd
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1 000,00 zł. 2.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed terminem składania ofert. 3. Wadium
może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem
na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Millenium nr 77 1160 2202 0000 0002 3043
5431 z dopiskiem wadium na budowę drogi w Cewicach; za termin wniesienia wadium w
formie pieniężnej zostanie przyjęty termin, w którym odpowiednia kwota znajdzie się na
rachunku Zamawiającego; kserokopię dowodu wpłaty wadium potwierdzoną przez
Wykonawcę należy dołączyć do oferty; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2015 r. poz. 978 i 1240 z późn. zmianami) 4. W przypadku składania przez Wykonawcę
wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one zostać sporządzone zgodnie z
obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 1. Nazwę dającego zlecenie
(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub
poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji lub poręczenia)
oraz wskazanie ich siedzib; 2. Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona
gwarancją lub poręczeniem; 3. Kwotę gwarancji lub poręczenia; 4. Termin ważności
gwarancji lub poręczenia; 5. Zobowiązania gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty
gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające
oświadczenie, iż Wykonawca którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na
warunkach określonych w ofercie lub b) nie wniósł należytego zabezpieczenia umowy, lub
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c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 5. W
przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia,
powinny one ponadto zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia
kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające
oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty, o którym
mowa w art. 26 ust 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.. 6. W przypadku
złożenia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w pkt 3 ppkt 2)-5), Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć do oferty kserokopię dokumentu gwarancji potwierdzoną za
zgodność z oryginałem, a oryginał tej gwarancji załączyć do oferty w osobnej kopercie; 7.
Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie
uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego
potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed terminem składania ofert. Dołączenie do oferty
kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale
niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium
przez Wykonawcę; 8. Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym wadium wniesione
w pieniądzu; 9. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia oferty wadium na cały
okres związania ofertą; 11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz po wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jest ono żądane. 12. Zamawiający
zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez
Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 11, jeżeli w wyniku ostatecznego
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wadium
zostaje wniesione przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 14.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 15. Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do
uzupełnienia oferty, o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1 pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co spowodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
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wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1
000,00 zł. 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed terminem składania ofert.
3. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu,
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Łebie o/Czarna
Dąbrówka nr 54 9324 1018 0022 6556 2000 0340 z dopiskiem wadium na budowę
oświetlenia w Pieskach; za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty
termin, w którym odpowiednia kwota znajdzie się na rachunku Zamawiającego; kserokopię
dowodu wpłaty wadium potwierdzoną przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty; 2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 i 1240 z późn. zmianami) 4. W
przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia,
powinny one zostać sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać
następujące elementy: 1. Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub
poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2.
Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; 3.
Kwotę gwarancji lub poręczenia; 4. Termin ważności gwarancji lub poręczenia; 5.
Zobowiązania gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca którego
ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub b)
nie wniósł należytego zabezpieczenia umowy, lub c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 5. W przypadku składania przez Wykonawcę
wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one ponadto zawierać zobowiązanie
gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie do uzupełnienia oferty, o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a, z przyczyn leżących
po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2
pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.. 6. W przypadku złożenia przez Wykonawcę wadium w formie określonej
w pkt 3 ppkt 2)-5), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kserokopię dokumentu
gwarancji potwierdzoną za zgodność z oryginałem, a oryginał tej gwarancji załączyć do
oferty w osobnej kopercie; 7. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu
bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed terminem składania
ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest
warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę; 8. Zamawiający przechowuje na
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rachunku bankowym wadium wniesione w pieniądzu; 9. Wykonawca zobowiązany jest do
zabezpieczenia oferty wadium na cały okres związania ofertą; 11. Zamawiający zwraca
wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jest
ono żądane. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego
wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 11,
jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wadium zostaje wniesione przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 15.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie do uzupełnienia oferty, o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a, z przyczyn leżących
po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2
pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 3.
W ogłoszeniu jest: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo
wzór umowy: We wzorze umowy § 10 ma brzmienie WARIANT – bez udziału
podwykonawców 1. Strony postanawiają , że obowiązującą formą odszkodowania są kary
umowne. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za zwłokę w wykonaniu
przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7
niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i pogwarancyjnym a także stwierdzonych w okresie
gwarancji, rękojmi za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 7 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego
na usunięcie wad. 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto , o którym mowa w § 7 niniejszej
umowy. 3. Zamawiający może potrącić należne kary umowne określone w ust. 2 z
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wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 4. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 5. W razie odstąpienia od
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie
prawo do sumowania kar umownych uregulowanych w ust. 2 pkt 1-3 i obciążenia
Wykonawcy ich łącznym wymiarem. 6. W ustalaniu zasad odszkodowania za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać się będą o przepisy Kodeksu Cywilnego .
WARIANT - z udziałem podwykonawców 1. Strony postanawiają , że obowiązującą formą
odszkodowania są kary umowne. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1)
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 7 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 2) za zwłokę w usunięciu
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i pogwarancyjnym, a także
stwierdzonych w okresie gwarancji, rękojmi za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 7 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki liczony od
dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto , o którym mowa
w § 7 niniejszej umowy. 4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 niniejszej umowy za każdy dzień
zwłoki, 5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy, której przedmiotem są
roboty budowlane o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokości 2%
wynagrodzenia umownego brutto , o którym mowa w § 7 niniejszej umowy. 6) za
nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto , o którym mowa w § 7
niniejszej umowy. 7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto , o którym mowa w § 7 niniejszej
umowy. 3. Zamawiający może potrącić należne kary umowne określone w ust. 2 z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 4. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 5. W razie odstąpienia od
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie
prawo do sumowania kar umownych uregulowanych w ust. 2 pkt 1-7 i obciążenia
Wykonawcy ich łącznym wymiarem. 6. W ustalaniu zasad odszkodowania za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać się będą o przepisy Kodeksu Cywilnego . .
Załącznik nr 1 do umowy Karta gwarancji jakościowej na wykonany przedmiot zamówienia
KARTA GWARANCJI JAKOŚCIOWEJ na wykonany przedmiot zamówienia na podstawie
umowy nr …………………………. z dnia ……………………………r. dotyczącej Budowy
oświetlenia ulicznego w m. Pieski Zamawiający (jako Użytkownik)
.................................................................. ..................................................................
reprezentowany przez ……………………. Wykonawca (jako Gwarant)
................................................................... ...................................................................
reprezentowany przez …………………..… § 1 Przedmiot umowy 1. Niniejsza gwarancja
obejmuje przedmiot zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pieski. 2. Wykonawca
jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których
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mowa w umowie. Z tytułu gwarancji jakości Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
wszelkie wady, w szczególności zmniejszające wartość użytkową, techniczną lub
jakościową. 3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany w
ramach przedmiotu umowy roboty i użyte materiały, za wyjątkiem maszyn i urządzeń, a
także materiałów i robót , na które do dnia podpisania niniejszej karty przedstawił gwarancje
Producentów. 4. Ilekroć w niniejszej karcie gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez
to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego, polegającą w
szczególności na zmniejszeniu funkcjonalności rzeczy, jej wartości użytkowej, technicznej
lub jakościowej, a także niezgodność rzeczy z postanowieniami umowy, specyfikacją
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacją projektową do umowy, a
także najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej. Wadę stanowi także wada w dokumentach Wykonawcy. 5.
W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad
ujawnionych po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. § 2 Termin
gwarancji 1. Czas trwania gwarancji za wady jakościowe wynosi …… miesięcy od daty
podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych lub od dnia wymiany
materiałów i urządzeń. 2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po
terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli zgłosił wady przed upływem tego
terminu. § 3 Oświadczenie i zapewnienie Wykonawcy Wykonawca niniejszym oświadcza i
zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego przedmiot umowy został wykonany
prawidłowo, zgodnie z umową, projektem budowlanym i wykonawczym, specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, a także zgodnie z najlepszą wiedzą
Wykonawcy oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, przepisami
techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi przepisami prawa. Poprzez niniejszą
gwarancję jakości Wykonawca przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady
przedmiotu umowy, powstałe na skutek niezachowania przez Wykonawcę któregokolwiek z
obowiązków określonych powyżej, w tym także za dokumenty Wykonawcy oraz części
realizowane przez Podwykonawców. § 4 Obowiązki i uprawnienia Stron 1. Niezależnie od
ewentualnego roszczenia odszkodowawczego i roszczenia o zapłatę kar umownych, w
przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji jakości: 1) wad nadających się do usunięcia,
Zamawiający ma prawo według swojego wyboru: a) żądać od Wykonawcy usunięcia wad na
koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, a w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do
ich usuwania lub nie zdoła ich usunąć w terminach określonych w § 7 zlecić usunięcie wad
osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy albo b) naliczyć kary umowne
zgodnie z § 10 umowy 2) wad nie nadających się do usunięcia: a) jeżeli wady nie wpływają
na korzystanie z obiektu zgodnie z przeznaczeniem (wady nieistotne), Zamawiający ma
prawo naliczyć kary umowne zgodnie z § 10 umowy, b) jeżeli wady uniemożliwiają lub w
znacznym stopniu utrudniają korzystanie z obiektu zgodnie z przeznaczeniem (wady istotne),
Zamawiający ma prawo według swojego wyboru:  żądać od Wykonawcy wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy albo  zlecić
wykonanie przedmiotu umowy przez osobę trzecią na koszt i niebezpieczeństwo
Wykonawcy 2. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy
przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzących w zakres przedmiotu umowy na
wolną od wad. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji

GMINA CEWICE
w zakresie całego przedmiotu umowy. § 5 Przeglądy gwarancyjne 1. Komisyjne przeglądy
gwarancyjne odbywać się będą: a) w pierwszym roku obowiązywania gwarancji jakości po 6
miesiącach od podpisania protokołu końcowego odbioru robót; b) w pozostałym okresie
obowiązywania gwarancji jakości co najmniej 1 raz w roku, chyba że Zamawiający uzna za
stosowne przeprowadzenie dodatkowych przeglądów. 2. Termin i miejsce dokonania
przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Wykonawcę na
piśmie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 3. W skład Komisji Przeglądowej będą
wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby
wyznaczone przez Wykonawcę. 4. Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o
terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego Przedstawicieli
nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń
dokonanych przez Komisję Przeglądową. 5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza
się szczegółowy protokół przeglądu gwarancyjnego, w 2 egzemplarzach, w tym 1 dla
Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. W przypadku nieobecności Przedstawicieli
Wykonawcy Zamawiający niezwłocznie przesyła Wykonawcy jeden egzemplarz protokołu
przeglądu. § 6 Wezwanie do usunięcia wad W przypadku ujawnienia wady w czasie innym
niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w
ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi o niej Wykonawcę na piśmie, równocześnie
wzywając go do usunięcia ujawnionej wady. § 7 Usuwanie wad 1. Wykonawca obowiązany
jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania
wezwania, o którym mowa w § 6, a wad szczególnie uciążliwych w terminie 1 dnia. Termin
usuwania wad zostanie pisemnie uzgodniony z Zamawiającym. W przypadku braku takiego
uzgodnienia nie może być on dłuższy niż 30 dni roboczych od daty przystąpienia do
usuwania wady, a dla wad szczególnie uciążliwych – nie dłuższy niż 3 dni. 2. Usuwanie wad
będzie następować poprzez naprawę (w szczególności poprawienie wadliwie wykonanych
robót) lub wymianę (w szczególności wymianę użytych wadliwych materiałów), w
zależności od decyzji Zamawiającego, usprawiedliwionej charakterem wady. Po dokonaniu
trzykrotnej naprawy rzeczy wadliwej rzecz ta podlega wymianie na nową. 3. Wykonawca
zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych wad w terminach wyznaczonych
przez Zamawiającego, natomiast jeśli usunięcie wad ze względów technicznych (szczególnie
uciążliwych) nie jest możliwe w tym okresie – niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody po
uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, przy czym przyjmuje się, że: a) wady związane z
awarią uniemożliwiającą funkcjonowanie obiektu będą usuwane w ciągu 24 godzin od daty
zgłoszenia awarii. Wystąpienie awarii wymagać będzie natychmiastowych działań
Wykonawcy dla całkowitego usunięcia awarii, b) pozostałe wszelkie wady nie powodujące
zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu i nie wymagające wymiany urządzeń
usuwane będą w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, c) wszelkie wady wymagające wymiany
rzeczy (naprawy) elementu lub urządzenia usuwane będą w terminie nie dłuższym niż 14 dni
od daty zgłoszenia. 4. 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. 5. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
Protokół będzie potwierdzał datę rzeczywistego usunięcia wady. 6. W przypadku usunięcia
przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na
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nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub wymiany. W innych
przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady
przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z rzeczy nie mógł korzystać. 7. W przypadku
nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu
przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na
niebezpieczeństwo Wykonawcy, zachowując prawo do żądania zastrzeżonych w umowie kar
umownych i odszkodowań. 8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty,
które spowodował w czasie prac przy usuwaniu wad. 9. Wykonawca jest zobowiązany do
nieodpłatnego usunięcia wszystkich wad w przypadku, gdy wada elementu obiektu o
dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu obiektu, dla którego okres
gwarancji już upłynął lub który nie był objęty gwarancją. § 8 Komunikacja 1. Wszelka
komunikacja pomiędzy Stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 2. Komunikacja za
pomocą faksu będzie uważana za prowadzoną w formie pisemnej, o ile treść faksu zostanie
niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu wysłania faksu listu
potwierdzającego treść faksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego faksu będzie
uważana za datę otrzymania pisma. 3. Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy należy
wysyłać na adres: [adres Wykonawcy, nr faksu].................................................................... 4.
Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:
….................................................................................................................................................
. 5. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 Strony obowiązane
są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczony.
6. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub
likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. § 9 Postanowienia końcowe
1. Udzielenie niniejszej gwarancji jakości pozostaje bez wpływu na uprawnienia
Zamawiającego wynikające z rękojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym. 2. W sprawach
nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień
publicznych. 3. W przypadku przeniesienia własności przedmiotu umowy w okresie trwania
gwarancji na osobę trzecią, uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na
Nabywcę. 4. Wszelkie zmiany karty gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności. warunki gwarancji przyjął: gwarancji udzielił: ZAMAWIAJĄCY (JAKO
UŻYTKOWNIK) WYKONAWCA (JAKO GWARANT)
W ogłoszeniu powinno być: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do
treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy,
albo wzór umowy: We wzorze umowy zmienia się zapis § 10. WARIANT – bez udziału
podwykonawców 1. Strony postanawiają , że obowiązującą formą odszkodowania są kary
umowne. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za zwłokę w wykonaniu
przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7
niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 2) za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia oraz
usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i pogwarancyjnym a także
stwierdzonych w okresie gwarancji, rękojmi za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 7 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki liczony od
dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po
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stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto , o którym mowa
w § 7 niniejszej umowy. 4) W sytuacji określonej w §17 ust 4 umowy w wysokości 5%
wynagrodzenia umownego brutto 3. Zamawiający może potrącić należne kary umowne
określone w ust. 2 z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej
szkody. 5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do sumowania kar umownych uregulowanych
w ust. 2 pkt 1-3 i obciążenia Wykonawcy ich łącznym wymiarem. 6. W ustalaniu zasad
odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać się będą
o przepisy Kodeksu Cywilnego . WARIANT - z udziałem podwykonawców 1. Strony
postanawiają , że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 2. Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 niniejszej umowy za
każdy dzień zwłoki, 2) za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia oraz w usunięciu wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i pogwarancyjnym, a także stwierdzonych
w okresie gwarancji, rękojmi za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 7 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego
na usunięcie wad. 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto , o którym mowa w § 7 niniejszej
umowy. 4) W sytuacji określonej w §17 ust 4 umowy w wysokości 5% wynagrodzenia
umownego brutto 5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 7 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 6) za
nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy, której przedmiotem są roboty
budowlane o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokości 2% wynagrodzenia
umownego brutto , o którym mowa w § 7 niniejszej umowy. 7) za nieprzedłożenie
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto , o którym mowa w § 7 niniejszej umowy.
8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2%
wynagrodzenia umownego brutto , o którym mowa w § 7 niniejszej umowy. 3. Zamawiający
może potrącić należne kary umowne określone w ust. 2 z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych
do wysokości poniesionej szkody. 5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do sumowania kar
umownych uregulowanych w ust. 2 pkt 1-7 i obciążenia Wykonawcy ich łącznym
wymiarem. 6. W ustalaniu zasad odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy strony opierać się będą o przepisy Kodeksu Cywilnego . Załącznik nr 1
do umowy Karta gwarancji jakościowej na wykonany przedmiot zamówienia KARTA
GWARANCJI JAKOŚCIOWEJ na wykonany przedmiot zamówienia na podstawie umowy
nr …………………………. z dnia ……………………………r. dotyczącej Budowy
oświetlenia ulicznego w m. Pieski Zamawiający (jako Użytkownik)
.................................................................. ..................................................................
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reprezentowany przez ……………………. Wykonawca (jako Gwarant)
................................................................... ...................................................................
reprezentowany przez …………………..… § 1 Przedmiot umowy 1. Niniejsza gwarancja
obejmuje przedmiot zamówienia: Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w m.
Cewice 2. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich
zobowiązań, o których mowa w umowie. Z tytułu gwarancji jakości Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za wszelkie wady, w szczególności zmniejszające wartość użytkową,
techniczną lub jakościową. 3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na
wykonane w ramach przedmiotu umowy roboty i użyte materiały, za wyjątkiem maszyn i
urządzeń, a także materiałów i robót , na które do dnia podpisania niniejszej karty
przedstawił gwarancje Producentów. 4. Ilekroć w niniejszej karcie gwarancyjnej jest mowa o
wadzie, należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 [1] Kodeksu
cywilnego, polegającą w szczególności na zmniejszeniu funkcjonalności rzeczy, jej wartości
użytkowej, technicznej lub jakościowej, a także niezgodności rzeczy z postanowieniami
umowy, specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacją
projektową do umowy, a także najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wadę stanowi także wada w dokumentach
Wykonawcy. 5. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego
usuwania wad ujawnionych po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót
budowlanych. § 2 Termin gwarancji 1. Czas trwania gwarancji za wady jakościowe wynosi
…… miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych lub od
dnia wymiany materiałów i urządzeń. 2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu
gwarancji po terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli zgłosił wady przed
upływem tego terminu. § 3 Oświadczenie i zapewnienie Wykonawcy Wykonawca
niniejszym oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego przedmiot
umowy został wykonany prawidłowo, zgodnie z umową, projektem budowlanym i
wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, a także
zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy
technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi przepisami prawa, a
nadto, że wykonany przedmiot nie ma żadnych wad. Poprzez niniejszą gwarancję jakości
Wykonawca przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy. § 4
Obowiązki i uprawnienia Stron 1. W ramach uprawnień gwarancyjnych, w przypadku
stwierdzenia w okresie gwarancji jakości: 1) wad nadających się do usunięcia, Zamawiający
ma prawo żądać od Wykonawcy usunięcia wad na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, a
w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do ich usuwania lub nie zdoła ich usunąć w
terminach określonych w § 7 niniejszej karty gwarancyjnej, zlecić usunięcie wad osobie
trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 2) wad nie nadających się do usunięcia,
jeżeli wady uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają korzystanie z obiektu
zgodnie z przeznaczeniem (wady istotne), Zamawiający ma prawo według swojego wyboru:
 żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i
niebezpieczeństwo Wykonawcy albo  zlecić wykonanie przedmiotu umowy przez osobę
trzecią na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 2. Ilekroć w dalszych postanowieniach
jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy
wchodzących w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad. W ramach gwarancji
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Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji w zakresie całego przedmiotu
umowy. § 5 Przeglądy gwarancyjne 1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą:
a) w pierwszym roku obowiązywania gwarancji jakości po 6 miesiącach od podpisania
protokołu końcowego odbioru robót; b) w pozostałym okresie obowiązywania gwarancji
jakości co najmniej 1 raz w roku, chyba że Zamawiający uzna za stosowne przeprowadzenie
dodatkowych przeglądów. 2. Termin i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego
wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie, z co najmniej 7dniowym wyprzedzeniem. 3. W skład Komisji Przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2
osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Wykonawcę. 4. Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu
dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego Przedstawicieli nie będzie
wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych
przez Komisję Przeglądową. 5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się
szczegółowy protokół przeglądu gwarancyjnego, w 2 egzemplarzach, w tym 1 dla
Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. W przypadku nieobecności Przedstawicieli
Wykonawcy Zamawiający niezwłocznie przesyła Wykonawcy jeden egzemplarz protokołu
przeglądu. § 6 Wezwanie do usunięcia wad W przypadku ujawnienia wady w czasie innym
niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający, zawiadomi o niej Wykonawcę na
piśmie, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady. § 7 Usuwanie wad 1.
Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie i nie
później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w §
6, a w przypadku wad szczególnie uciążliwych nie później niż w ciągu 1 dnia. Termin
usuwania wad zostanie pisemnie uzgodniony z Zamawiającym, z tym, że: a) wady związane
z awarią uniemożliwiającą funkcjonowanie obiektu będą usuwane w ciągu 24 godzin od daty
zgłoszenia awarii. Wystąpienie awarii wymagać będzie natychmiastowych działań
Wykonawcy dla całkowitego usunięcia awarii, b) pozostałe wady nie powodujące zakłócenia
w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu i nie wymagające wymiany urządzeń usuwane
będą w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia, c) wszelkie inne wady usuwane
będą w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia. 2. Usuwanie wad będzie
następować poprzez naprawę (w szczególności poprawienie wadliwie wykonanych robót)
lub wymianę (w szczególności wymianę użytych wadliwych materiałów), w zależności od
decyzji Zamawiającego, usprawiedliwionej charakterem wady. 3. 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. 5. Usunięcie
wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Protokół będzie potwierdzał datę
rzeczywistego usunięcia wady i zostanie podpisany przez obie strony. 6. Jeżeli w wykonaniu
swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej
rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia
rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, postanowienie powyższe stosuje
się odpowiednio do części wymienionej. W innym przypadku termin gwarancji ulega
przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z
gwarancji nie mógł z niej korzystać. 7. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej
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wady lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili naprawy lub wymiany. W innych przypadkach termin gwarancji ulega
przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją
Zamawiający z rzeczy nie mógł korzystać. 8. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę
zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo
zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na niebezpieczeństwo i koszt
Wykonawcy, zachowując prawo do żądania zastrzeżonych w umowie kar umownych. 9.
Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wszystkich wad w przypadku, gdy
wada elementu obiektu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu
obiektu, dla którego okres gwarancji już upłynął lub który nie był objęty gwarancją. § 8
Komunikacja 1. Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami wymaga zachowania formy
pisemnej. 2. Komunikacja za pomocą faksu będzie uważana za prowadzoną w formie
pisemnej, o ile treść faksu zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie
w dniu wysłania faksu listu potwierdzającego treść faksu lub e-mail. Data otrzymania tak
potwierdzonego faksu będzie uważana za datę otrzymania pisma. 3. Wszelkie pisma
skierowane do Wykonawcy należy wysyłać na adres: [adres Wykonawcy, nr
faksu].................................................................... 4. Wszelkie pisma skierowane do
Zamawiającego należy wysyłać na adres:
….................................................................................................................................................
. 5. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 Strony obowiązane
są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczony.
6. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub
likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. § 9 Postanowienia końcowe
1. Udzielenie niniejszej gwarancji jakości pozostaje bez wpływu na uprawnienia
Zamawiającego wynikające z rękojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym. 2. W sprawach
nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień
publicznych. 3. W przypadku przeniesienia własności przedmiotu umowy w okresie trwania
gwarancji na osobę trzecią, uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na
Nabywcę. 4. Wszelkie zmiany karty gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności. 5. Wszelkie spory związane z kartą gwarancyjną rozstrzygać będzie Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego. warunki gwarancji przyjął: gwarancji udzielił:
ZAMAWIAJĄCY (JAKO UŻYTKOWNIK) WYKONAWCA (JAKO GWARANT)
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2017-06-26, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2017-06-27, godzina: 11:00,

