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Załącznik Nr 10
Znak sprawy: ZP/1/04/2018
......................................................................
(nazwa wykonawcy)
......................................................................
(adres)
......................................................................
( numer tel)

......................................................................
(fax)

DOKUMENT GWARANCYJNY - WZÓR
Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że udziela nieodpłatnej gwarancji jakości na
wykonane prace ...............................................................................................oraz inne roboty
zrealizowane zgodnie z umową nr ...............................................................................zawartą w
dniu……………………………………………
na
wykonanie
.........................................................................................
Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane, zamontowane
urządzenia i użyte materiały wykonane w ramach wymienionej umowy.
Data odbioru końcowego: ................................................................................
Termin gwarancji wynosi …………………………. i rozpoczyna swój bieg od daty
sporządzenia i podpisania przez Strony protokołu odbioru należycie wykonanych robót (bez
uwag).
Warunki gwarancji jakości:
1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji
został wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, umową, zasadami wiedzy technicznej
i przepisami techniczno– budowlanymi.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.
3. W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze końcowym, zgłoszonych Wykonawcy przez Zamawiającego
pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej.
4. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
Termin usunięcia wad wynosi 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy (Gwaranta) przez
Zamawiającego o zaistniałych wadach z zastrzeżeniem § 12 ust. 10 Umowy.
W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części
robót budowlanych na nowo, termin gwarancji na część, w której wada/y została usunięta,
biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega
przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją
Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać.
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Zawiadomienia o wadach i usterkach wysyłane będą Wykonawcy (Gwarantowi) w jeden
z niżej wymienionych sposobów: faksem, pocztą elektroniczną bądź w formie pisemnej
kurierem lub za pośrednictwem poczty, na poniższe numery bądź adres Wykonawcy
(Gwaranta):
- Faks: ……………………………………………….
- Telefon: ……………………………………………….
- Adres: ……………………………………………….
- Adres elektroniczny: ……………………………………………….
W przypadku, gdy wady i usterki mino działań podjętych przez Wykonawcę
(Gwaranta) usunąć się nie dadzą – Wykonawca (Gwarant) zobowiązany będzie do wykonania
przedmiotu umowy z dnia …………………… na nowo na własny koszt. W przypadku zaś,
gdy Wykonawca (Gwarant) nie przystąpi do usuwania wad i/lub usterek bądź nie wykona na
nowo przedmiotu umowy w sytuacji opisanej powyżej – Zamawiający uprawniony będzie do
zlecenia
wykonania
wszelkich
robót
budowlanych
dotyczących
……………………………………………….. innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy (Gwaranta).
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował
w czasie prac nad usuwaniem wad.
Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:
 siły wyższej, tj. stan klęski żywiołowej, kataklizmów itp.;
 normalnego zużycia przedmiotu gwarancji lub jego części;
 niewłaściwego użytkowania, braku bieżącej konserwacji i celowych niszczeń.
Dokument gwarancyjny sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.

__________________________________________
WYKONAWCA
(GWARANT)

