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Wzór 
Egz. nr..…..…… 

 

UMOWA nr ……..…./……./……../……. 

 

Zawarta w dniu ……………… 2018 r. w Warszawie, pomiędzy: 

SKARBEM PAŃSTWA – KOMENDANTEM GŁÓWNYM POLICJI 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

………………………………… – Dyrektor Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji 

a 

……….…………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………… z siedzibą  

w ………………… wpisanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczpospolitej Polskiej: NIP :……..……………, REGON : …………………, 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

reprezentowanym przez: 

………………………………… 

 

 

Umowa zostaje zawarta na podstawie postępowania przeprowadzonego z wyłączeniem ustawy prawo 

zamówień publicznych zgodnie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku  poz. 157, ze zm.). 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę zadania pn. „Wymiana bramki obrotowej 

wysokiej w obiekcie Komendy Głównej Policji w Warszawie ul. Puławska 148/150” 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI 

1. Rozpoczęcie prac nastąpi w terminie 3 dni roboczych od podpisania niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać przedmiot Umowy, o którym mowa  

w § 1, w ciągu 7 tygodni od podpisania niniejszej Umowy. W terminie tym zawierają się czynności 

określone w § 8. 

§ 3 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Z ramienia Wykonawcy nadzór i koordynację nad prowadzonymi pracami pełnić będzie: 

 ……………………………………… 

2. Ze strony Zamawiającego nadzór nad prowadzonymi pracami pełnić będą: 

 ……………………………………………. 

3. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian personalnych odnośnie osób wymienionych 

w ust. 1-2 strony poinformują się pisemnie o mających nastąpić zmianach na 3 dni robocze – od 

poniedziałku do piątku – w godzinach pracy Urzędu od 8:15 – 16:15, przed terminem ich 

wprowadzenia. 
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§ 4 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Udostępnienie Wykonawcy obiektu wraz z przyległym terenem niezbędnym do wykonania 

przedmiotu umowy, w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

2. Wskazanie Wykonawcy punktu poboru wody, energii elektrycznej, miejsca na czasowe 

składowanie materiałów, sprzętów.  

3. Zamawiający jest zobowiązany zapewnić Wykonawcy w godzinach pracy urzędowej obiektu tj. od 

poniedziałku do piątku od 8:15 do 16:15 dostęp do pomieszczeń, w których będą prowadzone 

prace. Udostępnienie miejsca pracy poza godzinami pracy urzędowej wymaga odrębnych 

uzgodnień Wykonawcy z przedstawicielem Zamawiającego. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia niezbędnej pomocy w wykonaniu usługi 

serwisowej, m.in. poprzez opisanie objawów awarii, dostęp do źródeł zasilania, itp. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Wykonawcy o stwierdzonych 

usterkach i awariach systemów. 

§ 5 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z: 

1) zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz 

zgodnie z obowiązującymi normami i ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 

niniejszej umowy, 

2) zapytaniem ofertowym wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszej umowy, 

3) wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego. 

2. W czasie realizacji prac Wykonawca zapewni ciągły nadzór kierownictwa nad pracami 

prowadzonymi na terenie obiektu KGP. 

3. Wykonawca naprawi i doprowadzi do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub 

uszkodzenia w trakcie wykonywanych prac innych części bądź urządzeń znajdujących się na 

obiekcie (po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego) – na swój koszt. 

4. Wykonawca zatrudni do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia pracowników 

posiadających niezbędne doświadczenie, wiedzę techniczną i uprawnienia zgodne z przepisami 

prawa oraz posiadających aktualne poświadczenia do dostępu do informacji niejawnych lub 

zaświadczenie o niekaralności. 

5. Wykonawca w toku wykonywania umowy zobowiązuje się postępować z należytą starannością, 

z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 

6. W razie konieczności, czynności będące przedmiotem umowy będą wykonywane w godzinach 

popołudniowych i nocnych oraz w dni wolne od pracy bez wpływu na wysokość wynagrodzenia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w tajemnicy oraz zabezpieczenia wszelkich 

informacji i materiałów uzyskanych w związku i przy okazji wykonywania niniejszej umowy 

dotyczących Zamawiającego, wszystkich danych technicznych i projektowych dotyczących 

obiektu zlecającego jak również dotyczących zawarcia niniejsze umowy i jej przedmiotu w czasie 

obowiązywania umowy i po jej rozwiązaniu. Uzyskane materiały i informacje nie mogą być bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego udostępnione jakiejkolwiek osobie trzeciej, 

podmiotowi ani ujawnione w inny sposób. 

8. Wszelkie materiały i informacje przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego nie mogą być 

powielane ani publikowane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

9. Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 8, przez wszystkie 

osoby, którymi posługiwał się przy wykonywaniu umowy. 

10. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania poufności, jeżeli informacje, co do których 

taki obowiązek istniał: 

1) w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane, 
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2)  muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub orzeczeniami sądów lub 

upoważnionych organów państwowych, 

3) muszą być ujawnione w celu wykonania umowy, a Wykonawca uzyskał uprzednio pisemną 

zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie. 

§ 6 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY I PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób wykonujących prace 

związane z realizacją zamówienia na terenie obiektów KGP. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego oraz zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie realizacji zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia ubezpieczenia celem rekompensaty ewentualnych szkód, 

które mogą zaistnieć w związku z określonymi poniżej zdarzeniami losowymi na rzecz 

zamawiającego. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody 

oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, 

a powstałych w związku z prowadzonymi pracami. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do zawartej umowy z zakładem ubezpieczeniowym 

i kontroli spełnienia warunków ubezpieczenia. W przypadku nie spełnienia warunków 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany zawartej umowy. 

§ 7 

REALIZACJA 

1. Wykonawca oświadcza, że wykona zadanie siłami własnymi. 

§ 8 

ODBIORY 

1. Przedmiot umowy, określony w § 1, będzie odebrany protokołem odbioru końcowego  

w terminie określonym w § 2 ust. 2. 

2. Po zakończeniu wszystkich prac, o których mowa w § 1, Wykonawca przekaże zamawiającemu 

stosowną dokumentację powykonawczą do weryfikacji. 

3. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych dokona weryfikacji załączonej dokumentacji. 

3. Za termin realizacji umowy przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń przez przedstawicieli 

Stron protokołu odbioru końcowego umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do umowy. 

4. W imieniu Zamawiającego protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy stwierdzający brak 

usterek podpisują przedstawiciele Zamawiającego, a w imieniu Wykonawcy osoby reprezentujące 

firmę. 

§ 9 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, wynagrodzenie netto 

w kwocie ………… (słownie: ……………………….………), wynagrodzenie brutto w kwocie: 

………………. (słownie: ……………………………………) zgodnie ze złożoną ofertą 

stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Kwota umówionego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty prac 

i czynności zapewniające prawidłową realizację przedmiotu umowy określonego w § 1, koszty 

konserwacji oraz ewentualnych serwisów jakie wystąpią przez okres trwania gwarancji. 

§ 10 

PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenie – zapłata wynagrodzenia wynikająca z postanowień umowy nastąpi jednorazowo po 

zakończeniu realizacji prac określonych w § 1. Podstawą do wystawienia faktury przez 
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Wykonawcę jest podpisany przez zamawiającego protokół odbioru końcowego, stwierdzający brak 

usterek. 

2. Prawidłowo wystawiona faktura będzie opłacana w terminie do 30 dni od daty jej złożenia 

w siedzibie Zamawiającego: Biuro Logistyki Policji KGP w Warszawie, ul. Domaniewska 36/38 

pok. 135. 

3. Za termin zapłaty uznaje się termin obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Wykonawca wystawi fakturę VAT w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru, wskazując 

jako płatnika: 

Komenda Główna Policji 

02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150 

NIP 521-31-72-762, REGON 012137497 

§ 11 

GWARANCJA I SERWIS 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy i wykonane 

prace na okres …………. (minimum 24 miesiące).  

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się licząc od daty podpisania przez przedstawicieli obu stron 

bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.  

3. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do całodobowego przyjmowania zgłoszeń 

usterek, awarii i uszkodzeń przedmiotu umowy, przez wszystkie dni tygodnia, przy czym czas 

reakcji na zgłoszenia, rozumiany jako przyjazd na obiekt, diagnoza i podjęcie działań serwisowych, 

nie może przekroczyć przy zgłoszeniach 24 godzin, od momentu wysłania przez Zamawiającego 

zgłoszenia, a usunięcie usterki w drodze naprawy lub wymiany uszkodzonych podzespołów lub 

części nastąpi w czasie 48 godzin licząc od momentu wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia 

(odpowiednio usterki, uszkodzenia lub awarii). 

5. Wykonawca zapewni stały kontakt ze swoimi przedstawicielami, którzy w ramach ceny udzielać 

będą Zamawiającemu rzeczowych i wyczerpujących informacji, konsultacji i pomocy technicznej. 

6. O zaistnieniu awarii, wady, usterki Zamawiający powiadamia Wykonawcę na specjalnie 

udostępnioną przez Wykonawcę: linię telefoniczną: ………………….. i e-mail: ………………….. 

i/lub platformę: …………………………… . Powiadomienie telefoniczne musi być potwierdzone 

w formie pisemnej w najbliższym możliwym terminie. Wykonawca powiadomi o przyjęciu 

zgłoszenia poprzez wysłanie wiadomości SMS lub wiadomości e-mail do osoby zgłaszającej na 

wskazane przez Zamawiającego numery telefonów i adresy e-mail wskazane w załączniku nr 7 

(zaznaczając w wiadomości nr zgłoszenia oraz rodzaj awarii). 

7. Pisemne zgłoszenie awarii, o którym mowa w ust. 6 musi zawierać co najmniej:  

1) nazwisko i imię osoby zgłaszającej, adres obiektu i telefon kontaktowy; 

2) wskazanie elementów, które uległy awarii; 

3) krótki opis awarii, zaistniałego zdarzenia. 

8. Wzór pisemnego zgłoszenia awarii zawiera załącznik nr 5. 

9. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w ust. 4 Wykonawca 

dostarczy nieodpłatnie na czas naprawy sprzęt zastępczy o równoważnych lub lepszych 

parametrach technicznych i użytkowych, zapewniający prawidłowe działanie wszystkich systemów 

zabezpieczeń technicznych będących przedmiotem niniejszej umowy. 

10. Sprzęt zastępczy dostarczony przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 9 musi zostać wymieniony 

na sprzęt docelowy nie później niż w ciągu 90 dni od daty instalacji sprzętu zastępczego. 

11. W przypadku wystąpienia awarii dopuszcza się możliwość wydłużenia gwarantowanego czasu 

naprawy systemu o czas uzgodniony w formie pisemnej przez obie Strony przesłanej faksem lub 

pocztą elektroniczną.  

file:///F:/Jacek/Przetargi/Bramki%20obrotowe/Puławska/Grudzień%202017r/…………………
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12. Wykonawca po zakończeniu naprawy sporządzi protokół z wykonanych prac załącznik nr 6. 

Wykonawca sporządza protokół w 2-ch  egzemplarzach, przedkłada do podpisu przedstawicielowi 

Zamawiającego, który po jego podpisaniu przekaże jeden egzemplarz w/w protokołu Wykonawcy. 

13. Listę pracowników Zamawiającego upoważnionych do zgłaszania awarii, usterek, modernizacji lub 

rozbudowy i podpisywania protokołów stanowi załącznik nr 8. 

14. Wykonawca w okresie trwania gwarancji dokona w każdym roku obowiązywania gwarancji co 

najmniej 1 przegląd gwarancyjny licząc od dnia jej obowiązywania, w odstępach 

dwunastomiesięcznych. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu 

konserwacji dla obiektu, a następnie do przedłożenia harmonogramu Zamawiającemu w terminie 

nie później niż 7 dni przed planowanymi czynnościami w celu ich zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 

15. Przeglądy konserwacyjne dokonywane będą w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach 

08:15 – 16:15. 

16. Wszystkie koszty urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania przeglądów konserwacyjnych 

ponosi Wykonawca. 

17. Wykonawca po zakończeniu konserwacji sporządzi protokół konserwacji załącznik nr 7. 

Wykonawca sporządza protokół w 2-ch  egzemplarzach, przedkłada do podpisu przedstawicielowi 

Zamawiającego, który po jego podpisaniu przekaże jeden egzemplarz w/w protokołu Wykonawcy. 

§ 12 

KARY UMOWNE 

1. Strony uzgodniły, iż w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

umowy, będą naliczane kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego  

w § 9 ust. 1 z tytułu odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, 

2) za opóźnienie w wykonaniu określonego w § 1 przedmiotu umowy, zgodnie  

z terminami określonymi w § 2 ust. 2 w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto 

którym mowa w § 9 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia nie więcej niż 10% 

wynagrodzenia umownego brutto, 

3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie opóźnienia w wykonaniu naprawy 

zgłoszonej awarii systemu, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto którym mowa 

w § 9 ust. 1, za każdą godzinę opóźnienia  w jej wykonaniu.  

3. Zamawiający w przypadku odmowy wykonania naprawy zgłoszonej awarii lub nie podjęcia 

działań związanych z jej usunięciem przez Wykonawcę, zleci naprawę tej awarii firmie 

zewnętrznej na koszt Wykonawcy.  

4. Zapłata lub obowiązek zapłaty kar umownych, o których mowa w ust. 2, nie zwalania 

Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania umowy. 

5. Kary umowne podlegają łączeniu.  

6. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy. Doręczenie Wykonawcy wystawionej przez Zamawiającego noty 

obciążeniowej, w której określono kwotę naliczonych kar umownych, podstawy ich naliczenia 

oraz wprowadzono oświadczenie o ich potrąceniu z wynagrodzenia, zastępuje wezwanie do 

zapłaty oraz oświadczenie Zamawiającego.  

7. Niezależnie od kar umownych określonych w § 12 Zamawiającemu przysługuje prawo 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda 

przekroczy wysokość naliczonych kar umownych. 

§ 13 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
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1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w następujących przypadkach: 

1) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął prac w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 bez 

uzasadnionej przyczyny lub Wykonawca nie kontynuował ich w ciągu 3 dni kalendarzowych 

od chwili wezwania przez Zamawiającego doręczonego na piśmie, 

2) jeżeli w sposób rażący przebieg prac jest opóźniony w stosunku do uzgodnionego zakresu, 

tzn. opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje 

dotrzymania umownego terminu wykonania zadania. Fakt ten zostanie potwierdzony pisemnie 

przez inspektora nadzoru, 

3) jeżeli pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia ze strony Zamawiającego Wykonawca 

uporczywie nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umowy lub   

w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, co potwierdza pisemnie inspektor 

nadzoru, 

4) jeżeli Zamawiający stwierdzi na terenie wykonywania prac obecność osób postronnych lub 

zatrudnionych niezgodnie z obowiązującymi przepisami,  

2. Odstąpienie od umowy w całości lub części, następuje w formie pisemnej, wraz  

z podaniem podstawy i przyczyny odstąpienia od umowy oraz terminu rozpoczęcia komisyjnego 

odbioru dotychczas wykonanych i zakończonych prac. 

3. Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 7 dni od 

dowiedzenia się o zaistnienia przesłanek do odstąpienia od umowy.  

4. Rozwiązanie Umowy nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia kar umownych. 

§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Prawem właściwym dla oceny umowy oraz wszelkich związanych z nią zdarzeń prawnych jest 

prawo polskie. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuję się przepisy Kodeksu Cywilnego, 

Prawa budowlanego oraz właściwych przepisów szczególnych. 

3. Ewentualne spory wynikające na tle niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy według siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie może dokonać zlecenia cesji wierzytelności wynikających z umowy na rzecz 

osób trzecich z wyjątkiem banku kredytującego Wykonawcę w zakresie niniejszej umowy.  

5. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia umowy staną się nieważne lub bezskuteczne, fakt 

ten nie wpłynie na inne postanowienia umowy, które pozostają w mocy i są wiążące we 

wzajemnych stosunkach Stron wynikających z umowy. W przypadku nieważności lub 

bezskuteczności jednego lub więcej postanowień Umowy, Strony zobowiązują się zgodnie dążyć 

do ustalenia takiej treści umowy, które będzie optymalnie odpowiadała zgodnym intencjom 

Stron, celowi i przeznaczeniu umowy oraz zaistniałym okolicznością. 

6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  
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Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy: 

Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia. 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy. 

Załącznik nr 3 – Karta gwarancji jakości wykonanych robót. 

Załącznik nr 4 – Wzór Protokołu końcowego odbioru robót. 

Załącznik nr 5 – Wzór Protokołu zgłoszenia. 

Załącznik nr 6 – Wzór Protokołu z wykonanych prac. 

Załącznik nr 7 – Wzór Protokołu konserwacji. 

Załącznik nr 8 – Wykaz osób Zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ZAMAWIAJĄCY                    WYKONAWCA 

 

 

 

….………………………..             ……..………………….. 
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Załącznik nr 3  

do umowy nr……................................ 

zawartej w dniu……………………….. 

 

KARTA GWARANCYJNA JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT 

do umowy nr ................................... z dnia................... r. 

na ......................................................................................  

(nazwa przedmiotu zamówienia) 

 

sporządzona w dniu................................................................................................ 

1. Zamawiający  

....................................................................................................................................................... 

2. Wykonawca  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

3. Umowa (nr, z dnia):  

....................................................................................................................................................... 

4. Przedmiot umowy: roboty objęte kartą gwarancyjną: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

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

 Urządzenia, prace, obszar:                    

 

....................................................................................................................................................... 

inne 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

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, dokumentacją projektową, 

zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi. 

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robot. 

7.3. Okres gwarancji wynosi.........miesięcy licząc od dnia spisania 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 

ujawnionych po odbiorze końcowym. 

7.5. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 
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a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu – 

niezwłocznie, 

b) w pozostałych przypadkach, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

w protokole spisanym przy udziale obu stron, 

7.6. usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

7.7. 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. 

7.8. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 

wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać. 

8. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

a) normalnego zużycia obiektu lub jego części, 

b) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania 

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

8.1. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu 

usunięcia Zamawiający/Użytkownik zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu 

odbioru dokumentacji podwykonawczej i protokołu przekazania obiektu do użytkowania. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 

prac nad usuwaniem wad. 

10. 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: 

....................................................................................................................................................... 

Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciele Zamawiającego: 

....................................................................................................................................................... 

przy udziale Użytkownika: 

....................................................................................................................................................... 
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Załącznik nr 4  

do umowy nr……................................ 

zawartej w dniu……………………….. 

 

PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT 

do umowy nr ................................... z dnia................... r. 

na .............................................................................. ........ 

(nazwa przedmiotu zamówienia) 

 

Miejsce dokonania odbioru: 

....................................................................................................................................................... 

Data dokonania odbioru: 

....................................................................................................................................................... 

Ze strony Wykonawcy: 

....................................................................................................................................................... 

(nazwa i adres) 

....................................................................................................................................................... 

(osoby uczestniczące w odbiorze) 

....................................................................................................................................................... 

(osoby uczestniczące w odbiorze) 

....................................................................................................................................................... 

(osoby uczestniczące w odbiorze) 

Ze strony 

Zamawiającego: 

....................................................................................................................................................... 

(nazwa i adres) 

....................................................................................................................................................... 

(osoby uczestniczące w odbiorze) 

....................................................................................................................................................... 

(osoby uczestniczące w odbiorze) 

....................................................................................................................................................... 

(osoby uczestniczące w odbiorze) 

Ze strony Użytkownika: 

....................................................................................................................................................... 

(nazwa i adres) 

....................................................................................................................................................... 

(osoby uczestniczące w odbiorze) 

....................................................................................................................................................... 

(osoby uczestniczące w odbiorze) 

....................................................................................................................................................... 

(osoby uczestniczące w odbiorze) 

Roboty były wykonane przez następujących Podwykonawców: 

Lp. Nazwa Podwykonawcy 
Realizowana robota 

budowlana 
Uwagi 

Jakość wykonanych 

robót 

1     

2     

3     
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4     

 

Po zapoznaniu się ze stanem wykonanych robót: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

w ramach umowy nr ............................................... z dnia..................................... r. 

na/nazwa i nr postępowania/........................................ w terminie od 

dnia........................................r. do dnia ....................................................r. komisja 

powołana na podstawie notatki służbowej …...................................... z dnia ………….. r., 

przeprowadziła czynności odbiorcze i stwierdza, że roboty objęte ww. umową zostały 

wykonane zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną i późniejszymi ustaleniami 

w terminie przewidzianym w umowie. 

Termin gwarancji i rękojmi ustala się do dnia........................................................................r. 

Stwierdzone usterki i wady zostały spisane oddzielnie i stanowią załącznik do niniejszego 

protokołu. 

Termin usunięcia usterek wyznaczono do dnia .......................................................................r.  

W związku z powyższym Komisja postanowiła: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
Podpisy Komisji do odbioru przedmiotu zamówienia:  

Członkowie:         

1.  1.  1.  

2.  2.  2.  

3.  3.  3.  

4.  4.  4.  

5.  5.  5.  

6.  6.  6.  

7.  7.  7.  

8.  8.  8.  

  (Przedstawiciel Wykonawcy)                           (Członkowie komisji Zamawiającego)               (Członkowie komisji Użytkownika)                                                                                                 
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Załącznik nr 5  

do umowy nr……................................ 

zawartej w dniu……………………….. 

 

ZGŁOSZENIE NR…………………….….. 

 

   Awaria    Modernizacja    Rozbudowa    Inne:…………………….             

             

do firmy ……………………….. 

 

Zgłaszający: Komenda Główna Policji Data: 

godz.: 

Zgłoszenie dotyczy obiektu:  

Zgłoszenie dotyczy systemu: 
 

    Bramka obrotowa wysoka 
   

 

awaria, 

usterka,  

uszkodzenie: 

 

 
    uniemożliwia całkowicie pracę (zgłoszenie pilne) 

     utrudnia pracę 
     bez znaczącego wpływu na pracę systemu 
     występuje sporadycznie 
     ………….............................................................. 

 

Opis rodzaju awarii (prośba o precyzyjne określenie – np. lokalizacja, w jakiej sytuacji i inne warunki, przy których wystąpiło uszkodzenie) lub opis 

prac związanych z modernizacją lub rozbudową (np. rozbudowa  o ile urządzeń, miejsce instalacji) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie wysłane zostało na fax./e-mail:                    …..                                  

 

 

 

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

 

 

 

……………………………………………………………………………….. 

Data i godzina przyjazdu na obiekt/reakcji na zgłoszenie 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 

(czytelny podpis pracownika WYKONAWCY) (czytelny podpis pracownika ZAMAWIAJĄCEGO) 
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Załącznik nr 6  

do umowy nr……................................ 

zawartej w dniu……………………….. 

 

PROTOKÓŁ Z WYKONANYCH PRAC 

do zgłoszenie nr:…………………………. z dnia ………………… 

Nazwa Wykonawcy: 

 

 

Obiekt: 

 

 

System: 

 

 

Data i godzina rozpoczęcia prac: Data i godzina zakończenia prac: 

 

 

OPIS ZGŁOSZENIA 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS WYKONANYCH PRAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po zakończeniu prac urządzenia pozostawiono sprawne technicznie. 

 

Potwierdzam wykonanie prac 
 

Data i podpis Wykonawcy: Data i podpis Zlecającego: 
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Załącznik nr 7  

do umowy nr……................................ 

zawartej w dniu……………………….. 

 

PROTOKÓŁ KONSERWACJI 

Nazwa Wykonawcy: 

 

Obiekt podlegający konserwacji: 

 

Nazwisko i imię Wykonawcy: Nazwisko i Imię Zlecającego: 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

SYSTEM:  

WYKONANE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE 

(wyszczególnienie pomieszczeń, urządzeń, umiejscowienia Systemów, które zostały objęte przeglądem) 

 

 

 

 

 

 

WYKORZYSTANE MATERIAŁY, CZĘŚCI ZAMIENNE, PODZESPOŁY 

Lp. Nazwa użytego materiału (typ, model) Ilość 
Wymiana (W) 

Naprawa (N) 

 

 

 

 

 

 

   

Data i godzina rozpoczęcia: 
 

 

 

Data i godzina zakończenia: 

 

Podpis przedstawiciela Wykonawcy: 
 

 
 

Data i podpis przedstawiciela Zamawiającego: 

 

 

Inne wykonane czynności, uwagi i zalecenia serwisowe: 
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Załącznik nr 8  

do umowy nr……................................ 

zawartej w dniu……………………….. 

 

WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ZGŁASZANIA AWARII 

 

 

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

4. ………………………………… 

5. ………………………………… 

6. ………………………………… 

7. ………………………………… 

8. ………………………………… 

 

 

 

 

 

WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PODPISYWANIA PROTOKOŁÓW  

Z WYKONANYCH PRAC I KONSERWACJI 

 

  

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

4. ………………………………… 

 


