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Załącznik nr 1 do umowy  

  
9. Warunki gwarancji: 

I. Szczegółowe warunki gwarancji dla całego przedmiotu zamówienia: 
1) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność gwarancyjną za wskazane elementy Kontraktu 

niezależnie od tego czy wykonał je sam czy za pomocą Podwykonawców. 
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.  
3) W ramach odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady lub 

dostarczenia rzeczy nowej wolnej od wad. 
4) Zamawiający ma prawo wymiany urządzenia lub materiału na nowe, jeżeli trzykrotna naprawa 

nie przyniosła pozytywnego efektu działania lub zachowania się urządzenia czy materiału.  
5) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywana napraw, likwidacji awarii i usterek, które pojawią 

się w okresie udzielonej gwarancji  pokrywając wszelkie koszty w szczególności materiałów, 
transportu i pracy osób wykonujących czynności naprawy w imieniu Wykonawcy. 

6) W wykryciu wady lub usterki Zamawiający obowiązany jest powiadomić Wykonawcę.  
7) Zgłoszenie wady lub usterki następuje do Wykonawcy w formie pisemnej na adres e-mail  : 

………………..…….…………………………………………………………………… lub na nr faxu ……………………….
………………………………………. w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Zgłoszenie wady w formie e-
mail lub faxem, skutkuje tym samym jakby było doręczenie osobiście lub pocztą. Na życzenie 
Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zgłoszenia e-mail. 

8) Wykonawca zobowiązuje się do czasu reakcji w terminie 24 godzin od zgłoszenia wady w dni 
robocze i 72 godzin w dni wolne i  święta oraz ich usunięcia  czasie nie dłuższym niż 7 dni 
roboczych od daty ich skutecznego zgłoszenia.  

9) Przez czas reakcji Strony rozumieją przybycie przedstawicieli Wykonawcy i usunięcie lub 
zabezpieczenie zgłoszonej wady lub usterki. 

10) Termin usunięcia wady lub usterki w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za 
zgodą Zamawiającego (wyrażoną na  piśmie lub w pisemnym protokole)  jeżeli z przyczyn 
technicznych nie będzie to możliwe.  

11) Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną od 
wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej Gwarancją Jakości okres gwarancji biegnie na  

KARTA   GWARANCYJNA - WZÓR 
określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu udzielanej przez Wykonawcę na przedmiot umowy 

gwarancji jakości.

1. Nr  umowy: .............................................. z dnia ..............................2018 r.

Wykonanie zadania pn.„Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia” 

3. Udzielający gwarancji (Wykonawca robót): 

4. Zamawiający:  Gmina Biała,  48-210 Biała, ul. Rynek 10

5. Nazwa obiektu, adres: 
    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej, 48-210 Biała, ul. Tysiąclecia 16

6. Data odbioru końcowego robót:    .................................. 

7. Zgodnie z § 12 ww. umowy gwarancją objęty jest cały przedmiot umowy. Niniejsza karta gwarancyjna 
obejmuje zakres wskazany w § 12 ust. 1 umowy tj. udzielenie gwarancji na roboty budowlane w tym na 
zastosowane materiały, a także na elewację oraz na stolarkę i ślusarkę okienną, źródła światła oraz 
zawory grzejnikowe.

8.  Okresy gwarancyjne dla robót wskazanych w § 12 ust. 1 umowy i pkt. 7 nin. karty  liczone będą od 
następujących dat: 

    ............. miesięcy gwarancji i rękojmi za wady na roboty budowlane w tym na zastosowane 
materiały, a także na elewację, oraz stolarkę okienną, źródła światła oraz zawory grzejnikowe.
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nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad albo naprawy rzeczy.  
12) W przypadku wymiany części rzeczy objętej gwarancją okres gwarancji jakości biegnie dla tej 

części.  
13) W innych przypadkach okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady 

rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.  
14) W każdym przypadku przedłużony Okres Gwarancji nie może być przedłużony o więcej niż dwa 

lata w stosunku do Okresu gwarancji Jakości określonego powyżej.  
15) Jeżeli okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta urządzeń, maszyn oraz instalacji 

jest dłuższy niż Okres Gwarancji Jakości udzielonej przez Wykonawcę, Wykonawca jest 
zobowiązany z ostatnim dniem upływu Okresu Gwarancji Jakości udzielonej przez Wykonawcę 
do przeniesienia na Zamawiającego uprawnień wynikających z tych gwarancji jakości 
udzielonych przez producentów.  

16) Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczone i wbudowane urządzenia oraz 
materiały za wyjątkiem oświetlenia do końca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo upływu 
gwarancji wytwórcy urządzenia czy materiału.  

17) Wykonane będą następujące przeglądy gwarancyjne w poniższych terminach:  
a) na wezwanie Zamawiającego, nie częściej niż raz na 6 miesięcy, 
b) przed upływem terminu zakończenia okresu gwarancyjnego, nie później niż 2 miesiące przed 

zakończeniem okresu gwarancyjnego.  
18) Przed upływem ostatniego roku gwarancji nastąpi komisyjny przegląd techniczny przedmiotu  

umowy. Z przeglądu tego sporządzony zostanie protokół. 
19) Za wykonane przeglądy gwarancyjne Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 
20) Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający 

zawiadomił Wykonawcę o powstaniu wady przed upływem tejże gwarancji.  
21) Usunięcie wad potwierdza Zamawiający w formie protokołu. 

II.    Postanowienia końcowe 
1) W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę w ww. terminie, Zamawiający będzie 

uprawniony, bez upoważnienia sądowego, do powierzania usunięcia wad lub usterek oraz szkód 
nimi spowodowanych osobom trzecim, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę, 
na co Wykonawca wyraża zgodę (wykonanie zastępcze), z jednoczesnym zachowaniem 
uprawnień do kar umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupełniającego.   

2) O zamiarze powierzenia wykonania zastępczego Zamawiający powiadomi Wykonawcę e-mail na 
nr …………………… lub faxem na nr…………………., a następnie niezwłocznie w formie pisemnej. Brak 
odpowiedzi Wykonawcy w ciągu 5 dni od daty powiadomienia oznacza będzie jego zgodę. 

3) Koszt usunięcia wad w ramach wykonania zastępczego potrącony zostanie z kwoty 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a  w przypadku gdy koszt wykonania zastępczego, 
przekroczy kwotę zabezpieczenia jw. Wykonawca zobowiązany jest uiścić wykazana dopłatę na 
konto Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty otrzymania noty księgowej z ustawowymi 
odsetkami za opóźnienie w terminie płatności. 

4) W sprawach nieuregulowanych nin. kartą gwarancyjną mają zastosowanie postanowienia umowy 
oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Udzielający gwarancji: Warunki gwarancji przyjął:

Biała, dnia ............................ Biała, dnia ............................

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

Wykonawca Zamawiający
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