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Załącznik nr 7 do SIWZ  

 

KARTA GWARANCYJNA 

 

§ 1 

Przedmiot gwarancji jakości 

1.  W związku z wykonaniem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego umowy nr … z 

dnia …, zwanej dalej „umową”, na remont wnętrz w Budynku nr 6 na terenie Cytadeli 

Warszawskiej. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji jakości 

zamówienia objętego umową na warunkach określonych w niniejszej karcie 

gwarancyjnej. 

2.  Strony ustalają, że zmiana właściciela lub użytkownika obiektów nie ma wpływu na 

ważność i okresy zakończenia niniejszej gwarancji jakości.  

 

§ 2 

Okresy gwarancji jakości 

1. Okres gwarancji jakości wynosi ……. miesięcy (podstawowy okres gwarancji wynosi 

60 miesięcy) od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.  

2. Szczególne okresy gwarancji jakości dla materiałów są równe z okresami gwarancji 

udzielonymi przez producentów poszczególnych materiałów. 

3. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z gwarancji jakości od dnia podpisania 

protokołu końcowego odbioru robót budowlanych do dnia upływu poszczególnych 

okresów gwarancji, w tym również w przypadkach, gdy wada wystąpiła lub ujawniła się 

przed upływem okresu gwarancji, a zawiadomienie o wadzie zostało przekazane po 

upływie okresu gwarancji. 

 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego 

usuwania wad fizycznych rzeczy dostarczonych lub wad robocizny wykonanej przez 

Wykonawcę lub jego podwykonawców. 

2. Jeżeli naprawa rzeczy okaże się niemożliwa, Wykonawca zobowiązuje się wymienić rzecz 

na nową, wolną od wad, a okres gwarancji dla tej rzeczy rozpocznie bieg na nowo, licząc 

od daty dokonania wymiany. 

3. Strony ustalają, że w przypadku wymiany części rzeczy, postanowienia ust. 2 mają 

odpowiednie zastosowanie do wymienionej części rzeczy.  

4. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadamiać Wykonawcę o ujawnionych 

wadach dostarczonych rzeczy lub wykonanej robocizny. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przyjmować zawiadomienia o wadach na następujący adres 

do korespondencji, numer faksu lub adres poczty elektronicznej: 

…………………………... 

6. Wykonawca zobowiązuje się przystępować do usuwania wad w terminie 3 dni od 

otrzymania zawiadomienia Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się usuwać wady rzeczy lub robocizny albo dostarczać rzeczy 

wolne od wad, w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia Zamawiającego. 

8. W przypadku, gdy usunięcie awarii wymaga terminu dłuższego niż 14 dni, Wykonawca 

zobowiązuje się poinformować Zamawiającemu na piśmie o tej okoliczności wraz z 

uzasadnieniem, zaproponować nowy termin i złożyć wniosek o wyrażenie zgody przez 

Zamawiającego na wyznaczenie nowego terminu. 
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9. W przypadku, gdy usunięcie awarii wymaga terminu dłuższego niż 14 dni, Wykonawca 

zobowiązuje się Wykonawca zobowiązuje się usunąć awarię w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego w odpowiedzi na wniosek, o którym mowa w ust. 8 niniejszej gwarancji. 

10. W przypadku, gdy usunięcie awarii wymaga terminu dłuższego niż 14 dni, Wykonawca 

zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu możliwość korzystania z rzeczy zastępczej do 

czasu zakończenia naprawy. 

11. Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, jest uprawniony do zabrania na swój koszt 

wadliwych lub uszkodzonych rzeczy z miejsca, w którym się znajdują na stałe, do miejsca 

naprawy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy na własny koszt wszelkich szkód 

spowodowanych w związku z prowadzeniem prac związanych z usuwaniem wad rzeczy 

lub robocizny. 

13. Wykonawca zobowiązuje się pokrywać w całości koszty robocizny, dojazdów, pobytu, 

części zamiennych oraz materiałów niezbędnych do wykonania napraw gwarancyjnych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszelkie czynności wynikające z udzielonej 

gwarancji na własne ryzyko. 

15. W przypadku trzykrotnego wystąpienia wady danej rzeczy w okresie gwarancyjnym, 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowej rzeczy.  

16. Strony ustalają, że okres gwarancji ulega automatycznemu przedłużeniu w zakresie i o 

czas, w jakim rzecz była wadliwa.  

17. Wykonawca zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego w formie pisemnej o czasie 

przedłużenia okresu gwarancji.  

18. Zamawiający zobowiązuje się potwierdzać Wykonawcy usunięcie wad, dostarczenie 

rzeczy wolnych od wad lub zapewnienie możliwości korzystania z rzeczy zastępczej w 

formie pisemnej. 

19. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z postanowieniami 

umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady lub nie usunie 

wady w terminach określonych w niniejszej karcie gwarancyjnej.  

20. Zamawiający jest uprawniony do powierzenia usunięcia wady wybranej osobie trzeciej na 

koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia 

wady lub nie usunie wady w terminach określonych w niniejszej karcie gwarancyjnej. 

21. Strony ustalają, że usunięcie wady nie zwalnia Wykonawcy z dalszej odpowiedzialności z 

tytułu udzielonej gwarancji jakości. 

22. Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych, dokonywanych 

przez Zamawiającego. 

23. Zamawiający zobowiązuje się zawiadamiać Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej  

7 dni o planowanym terminie przeglądu gwarancyjnego.  

 

§ 4 

Wyłączenia z zakresu gwarancji jakości 

Strony ustalają, że nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na 

skutek działania siły wyższej, aktów wandalizmu, normalnego zużycia oraz użytkowania 

przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji lub jego przeznaczeniem. 

 

 

Zamawiający Wykonawca 

Odbiorca gwarancji jakości                                                        Wystawca Gwarancji jakości 

 


