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Zal1cznik nr 8 do SIWZ

GWARANCJA
na roboty budowlane nykonane

na podstawie umorry nr 211726 z dnia 2020 r,
dotyczqcej zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa gazociqgu Sredniego ci6nienia m. Sochaczew, uI.600-

lecia, ul. Matejki, ul. Slowackiego, gm. Miasto Sochaczew, powiat sochaczewski: o dl. ok 199,0m i Srtdnicy
DN90 mm, o dl. ok.56l,0m i Srednicy DN63 mm, lqcznie: ok.760,0m (dalej: ,,Umowa")

rdzielona przez;
z siedzibq przy ul

(miejscowo66),wpisanq do Rejestru
Przedsigbiorc6w prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla
Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem KRS

_ Wydziat Gospodarczy

ilpffi1
Fundusze
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Unia Europejska
Europ€jskiFundusz

Rozwoju Reglonalnego

NIP:

(kod pocztowy)

REGON: , zwanym dalej ,,Wykonawcq", reprezentowan).rn ptzez

SIME Polska Sp6lkq z ograniczonq odpowiedzialno6ciq 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:

l. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na przedmiot umowy, w tym na zastosowane wyroby
budowlane i urz4dzetia, kt6rego zakres okreSla umowa.

2. Zgodnie z zapisami Umowy Wykonawca tdziela Zarrawiaj4cemu gwarancji jakoSci na:
- roboty rwociQgowe na okes 5 lat,
- roboty zwi4zane z odtworzeniem nawierzchni na okes 4 lat.
liczqc od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zapewnia Zamawiaj4cego o dobrej jakoSci rob6t i zastosowanych wy,rob6w budowlanych.
Roboty zostaly wykonane zgodnie z umow4, projektem technicznym, sztuk4 budowlanq
obowi4zujEcymi normami i przepisami prawa.

4. Nie podlegajq uprawnieniom z tytulu gwarancji wady powstale wskutek:
' dzialafia sil wyzszych albo wyl4cznie z winy uZytkownika lub osoby trzeciej, za ktor4 Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnodci,
- normalnego zuzycia obiekt6w lub jego czgsci,
- winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacyjnych i konserwacji obiektu
oraz :rrz4dzefi w spos6b niezgodn y z zasadarni eksploatacj i .

5. Zamawiaj4cy zawiadomi Wykonawcg o wadach niezwlocznie, lecz nie p6zniej niz w
terminie 14 dni od ich uykrycia, wyznaczaj4c odpowiedni termin na jej usunigcie,
a wykonawca zobowiEzuje sig do bezplatnego usuwania wad. wady szczeg6lnie uciEzliwe,
w tym zagrulajqce bezpieczeistwu publicznemu Wykonawca ma obowiqzek usun4i w ci4gu
24 godzin od ich zgloszenia.

6. Jeieli usunigcie wad lub usterki ze wzglgd6w technicznych nie jest moZliwe w terminie
wskazanym w pkt 5, Wykonawca jest zobowipany powiadomid o tym pisemnie
Zamawiajqcego. Zamaitaj4cy mohe Wznaczy6 nowy termin, z uwzglgdnieniem
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mo2liwoSci technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawca

wymaczonego terminu bgdzie zakwalifrkowane jako odmowa usunigcia wady'

7. W przypadku odmowy usunigcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywi4zania sig z termin6w, o

kt6ryci- mowa w pki 5, Zamawiaj Ecy zleci usunigcie tych wad innemu podmiotowi, obciq:2ajqc

kosztami Wykonawcg.
8. Po zawiadomieniu przez Wykonawc9 o usunigciu wady, Zamawiaj 4cy Vqiznacza termin odbioru z

udzialem Wykonawcy, na okoliczno5d kt6rego spisuje sig protok6l.

9. Odbi6r poprz edzajqcy zakoirczenie okesu gwarancji i rgkojmi, o kt6rym mowa w pkt 2, odbgdzie sig

nu *iorek zu.u*ia;a""go, kt6ry zostanie przeslany Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem.

W przlpadku stwierdzinia wad, Wykonawia zobowiqzuje sig do nieodplatnego usunigcia wad i

ustlrek w terminie 14 dni od daty przeglqdu. Z odbioru tego zostanie sporz4dzony protok6l.

10. w przlpadku dokonania usunigcia-wad * przedmiocie umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od

dnia usunigcia wady potwierdzonego protokolem odbioru, w zakresie naprawionej czgSci przedmiotu

WYKONAWCA

umowy.

Sochaczew. dtiu ..=--
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