Nr sprawy 2/UZP/PM/2018
zał. nr 11 do SIWZ

Wzór druku dokumentu udzielania gwarancji jakości, który Wykonawca zobowiązuje się podpisać w
dniu końcowego odbioru przedmiotu umowy.
…………….. dnia ……………….

……………………………………..
pieczęć firmowa

DOKUMENT UDZIELENIA GWARANCJI na wykonane roboty budowlane pn.:
Integracyjny plac zabaw wraz z oświetleniem zewnętrznym terenu w LPKiW Myślęcinek, zgodnie z
zapisami umowy nr 2/UZP/PM/2018 z dnia ………
Imię i Nazwisko osoby /osób działających w imieniu Wykonawcy (Gwaranta):
…………………………………………………………….…………………………………………………………………….……………………
Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy (Gwaranta):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Zgodnie z zapisami umowy nr 2/UZP/PM/2018 z dnia ……………………… Wykonawca (Gwarant)
udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane objęte w ww. umowie na okres od
dnia…………………….r. do dnia …………………….r. (……… miesięcy).
2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiający jest
uprawniony do żądania usunięcia wady przedmiotu umowy, a w przypadku gdy dana rzecz
wchodząca w zakres przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany
tej rzeczy na nową, wolną od wad.
3. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę
fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c.
4. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowiązany do
terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym
usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu
umowy na wolną od wad.
5. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Termin
gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł
z przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać.
6. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu
gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W takim przypadku
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roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu okresu gwarancyjnego podanego w ust. 1 od dnia
ujawnienia wady.
7. Wykonawca (Gwarant) obowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych do 48 godzin od
dnia otrzymania zgłoszenia, a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez strony
terminie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym
terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. W razie pojawienia się w okresie udzielonej gwarancji wad, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność, Zamawiający zgłosi wadę telefonicznie tel. …………………………../ faksem nr
………………/
e- mailem …………………………………….przedstawicielowi Gwaranta tj.
Pana/Panią………………………………………………….., a następnie przesyła zgłoszenie na piśmie na adres
………………………………………………………………………………………………… Wykonawcy.
Przedstawiciel Gwaranta jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i określić
sposób i czas usunięcia wady lub usterki. Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie lub za
pośrednictwem faksu lub maila.
9. Gwarant w miarę potrzeby aktualizuje wykaz osób upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń o
usterkach/wadach i potwierdzania przyjęcia ich zgłoszenia oraz na bieżąco aktualizuje adresy i
numery. W przypadku braku poinformowania o w/w zmianach, to korespondencję wysłaną przez
Zamawiającego na obecnie obowiązujące dane uważa się za skutecznie wysłaną.
10. Usunięcie usterek i wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez Zamawiającego
Protokołu odbioru prac z usuwania wad.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną mają zastosowanie zapisy
umowy z dnia ………...

_______________________
(podpis i pieczęć osoby/osób
upoważnionych do
reprezentowania wykonawcy)
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