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Zalacznik nr 8 do SIWZ

GWARANCJA
na roboty budowlane wykonane na podstawie

umowy nr 20183i201840 z dnia 2019 r.
dotyczQcej zrdania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa gazocilgu Sredniego ci5nienia zgodnie z poniiszym:

a) Zadanie nr 201840: miejscowoSd Dobre, ul. Glowackiego, ul. Dobrzynieckiego, ul. Polna, ul. Prosta' ul.
Sportowa, ul. Sienkiewicza, ul. Reymonta, ul. Szkolna, gm, Dobre, powiat Mirisk Mazowiecki: o dl. ok

1705,0m i Srednicy DN 63mm,
b) Zadanie nr 201835: miejscowo36 Loch6w, ul. Jana Kazimierza, m. Barch6w, gm. I-och6w' powiat

W9gr6w: o dl. ok.548,0m i Srednicy DN 63mm, l4cznie ok 2 253m." (dalej: 
"Umowa")

ludzielona przez:
z siedzib4 przy ul

(miej scowoS6),wpisan4 do Rejestru

_ Wydzial Gospodarczy

Fundusze
Europejskie
lnf rastruktura I S.odNirko

Unia Europejska
EuropejskiFundusz

Rozwolu Reqionalnego

NIP
Przedsigbiorc6w prowadzonego przez S4d Rejonowy dla
Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem KRS
REGON: zwanym dalej ,,Wykonawcq", reprezentowanym przez

na rzecz

SIME Polska Sp6lk4 z ograniczonq odpowiedzialno5ciq z siedzib4 w Sochaczewie przy ul. I Maja 18,

96-500 Sochaczew, wpisanej do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzonego przez S4d Rejonowy dla m. st.

Warszawy XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem KRS 0000193491,
NIP: 526-24-99-440, REGON: 016439396, zwanej dalej ,,Zamawiajqcym
o nastgpuj 4cej tresci:

1. Wykornwca niniejszym udziela gwarancji na przedmiot umowy, w tym na zastosowane wyroby
budowlane i vrz4dzenia, kt6rego zakres okeSla umowa.

2. Zgodnie z zapisami Umowy Wykonawca :udziela Zamawiaj4cemu gwarancj i jakoSci na:

- roboty ruroci4gowe na okes 5 lat,
- roboty zwiqzane z odtworzeniem nawierzchni na okres 4 lat.
licz4c od dnia podpisania protokolu odbioru koficowego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zapewnia Zamawiaj4cego o dobrej jako6ci rob6t i zastosowanych wyrob6w budowlanych.
Roboty zostaly rykonane zgodnie z umow4, projektem technicznym, sztuk4 budowlan4,
obowipujqcymi normami i przepisami prawa.

4. Nie podlegaj4 uprawnieniom z tytulu gwarancj i wady powstale wskutek:
- dzialania sil wy2szych albo wyl4cznie z winy uzltkownika lub osoby trzeciej, za kt6r4 Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialno6ci,
- normalnego zu2ycia obiekt6w lub jego cz96ci,
- winy uz).tkownika, w tym uszkodzeri mechanicmych oraz eksploatacyjnych i konserwacj i

obiektu oraz urz4dzeri w spos6b niezgodny z zasadani eksploatacji.
5. Zamawiaj4cy zawiadomi Wykonawcg o wadach niezwlocznie, lecz nie p6miej niz w

terminie 14 dni od ich wykrycia, .uqtzr,aczz.jqc odpowiedni termin na jej usunigcie,
a Wykonawca zobowiguje sig do bezplatnego usuwania wad. Wady szczeg6lnie uciqzliwe,
w lym zagrdiLiJqce bezpieczeristwu publicznemu Wykonawca ma obowiqzek usun46 w ci4gu
24 godzin od ich zgloszenia.

SIME Polska Sp. z o.o., ul. 1 Maia 18, 96-500 sochaczew, tel : +48 2210 25 3oo.lax +$ 2210 25 3o1,
e-mait: info@3imepol3ka.pl, NIP: 526-24-99-440, Sad Reionowy dla m.st. Wars2awy XIV lrl idzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego/,

pod numerem KRS. 0000193491, Kapital zakladowy: 23 000 000 PLN, wwv,slmopollka.pl 
_.-ffi,,' 7./ -



1
Fundusze
Europejskie
lnf..strukturi i $odowisko

Unia Europejska
Rzeczpospolita
Polska m

Pffi

Europejski Fundusz
Rozwoju Reglonatnego

6. Jezeli usunigcie wad lub usterki ze wzglgd6w technicmych nie jest moZliwe w terminie wskazanym w
pkt 5, Wykonawca jest zobowipany powiadomii o tym pisemnie Zamawiajqcego. Zamawialqcy moZe
wyznaczy6 nowy termin, z uwzglgdnieniem mo2liwoSci technologicznych i zasad wiedzy technicznej.
Niedotrzymanie przez WykonawcA wyznaczonego terminu bgdzie zakwalifikowane jako odmowa
usunigcia wady.

7. W przypadku odmowy usunigcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywi4zania sig z termin6w, o
kt6rych mowa w pkt 5, Zamawiajqcy zleci usunigcie tych wad innemu podmiotowi, obciqzaj4c
kosztami Wykonawcg.

8. Po zawiadomieniu przez Wykonawcg o usunigciu wady, Zamawiaj 4cy wyznacza termin odbioru z
udzialem Wykonawcy, na okolicznoSi kt6rego spisuje sig protok6l.

9. Odbi6r poprzedzaj4cy zakonczenie okresu gwarancji i rgkojmi, o kt6rym mowa w pkt 2, odbgdzie sig
na wniosek Zamawiaj4cego, kt6ry zostanie przeslany Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem.
W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowi4zuje sig do nieodplatnego usunigcia wad i
usterek w terminie 14 dni od daty przegl4du. Z odbioru tego zostanie sporz4dzony protok6l.

10. W pr4padku dokonania usunigcia wad w przedmiocie umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od
dnia usunigcia wady potwierdzonego protokolem odbioru, w zakresie naprawionej czgSci przedmiotu
umowy.
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