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Załącznik Nr 4 do umowy 

 

 

 

 

pieczęć firmowa Wykonawcy 

KARTA GWARANCYJNA 

 

Przedmiot gwarancji: roboty budowlane oraz wszystkie zamontowane urządzenia i elementy będące 

przedmiotem umowy pn. „Przebudowa budynku przy  ul. Lipowej 81 w Łodzi dla Wydziału do 

Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Łodzi oraz Łódzkiego 

Zamiejscowego Wydziału Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji 

Prokuratury Krajowej”. 

Data odbioru końcowego robót –…………... 

  

Warunki gwarancji: 

 

Zgodnie z § 2 ust. 2.3 w związku z § 10 umowy nr …….. z dnia ………….. roku, Wykonawca 

udziela Zamawiającemu ………. miesięcznej gwarancji jakości na wszystkie wykonane prace oraz 

wszystkie zamontowane urządzenia i elementy będące przedmiotem niniejszej umowy, licząc od daty 

podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.  

  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości, jeżeli 

wykonane roboty będące przedmiotem niniejszej umowy mają wady zmniejszające ich 

funkcjonalność, wartość lub użyteczność albo zostały wykonane niezgodnie z Umową. 

 

2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek 

powstałych w okresie eksploatacji wykonanego dzieła. 

 

3. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji, może on żądać od Wykonawcy 

naprawienia szkody na zasadach ogólnych z powodu istnienia wady przedmiotu Umowy, chyba, że 

szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada.  

 

4. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad jeżeli 

Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym w niniejszej Karcie 

Gwarancyjnej, bądź usunie je nieskutecznie, zachowując jednocześnie wszelkie uprawnienia do 

naliczenia kar umownych i odszkodowań uzupełniających, jak również uprawnienia wynikające  

z gwarancji lub rękojmi. 

 

5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji ulegają przedłużeniu o okres usuwania zgłoszonej 

wady lub usterki, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki, do dnia 

zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wady lub usterki. 

 

6. Okres gwarancyjny dla wszystkich elementów i urządzeń zastąpionych lub naprawionych biegnie 

na nowo od daty, kiedy nastąpiła wymiana lub naprawa. 

 

7. Wykonawca zwolniony będzie z realizacji gwarancji w przypadku powstania wady lub usterki na 

skutek działania siły wyższej. 
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8. Podmiotem uprawnionym do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji jest Zamawiający. Zgłoszenie 

takie kierowane będą do siedziby Wykonawcy. 

 

9. O wykryciu wady w przedmiocie Umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie 

określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin oględzin przedmiotu 

Umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad. 

 

10. Obowiązek usunięcia wad i usterek wykonanego dzieła powstaje z chwilą pisemnego 

zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzonej usterce. 

 

11. Usunięcie wady lub usterki potwierdza Zamawiający w formie pisemnej.  

 

Zobowiązania gwarancyjne: 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za naprawienie w jakiejkolwiek części robót każdej usterki lub 

wady, jakie mogą pojawić się lub powstać podczas okresu gwarancji, i które powstały w wyniku:  

a. Użycia wadliwych urządzeń lub materiałów, lub nieprawidłowego wykonawstwa. 

b. Jakiegokolwiek działania lub zaniechania Wykonawcy w tym okresie wykonywania robót.  

c. Ujawnienia ich w trakcie inspekcji dokonywanej przez lub w imieniu Zamawiającego. 

 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek powstałych  

w trakcie eksploatacji przedmiotu Umowy, warunkujących możliwość eksploatacji instalacji c.o. 

– nie dłuższy niż 48 godzin. Czas na usunięcie pozostałych wad i usterek w okresie gwarancji 5 

dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 

 

3. W przypadku wad szczególnie uciążliwych Wykonawca przystąpi do ich usuwania w terminie 2 

dni roboczych od daty powiadomienia.  

 

4. Jeżeli Wykonawca zaniecha naprawienia usterki lub usunięcia wady w terminie podanym w 

powiadomieniu, Zamawiający może samodzielnie wykonać roboty lub zlecić ich wykonanie 

innemu Wykonawcy na ryzyko i koszt Wykonawcy, a w takim przypadku koszty poniesione 

przez Zamawiającego mogą zostać potrącone z kwot zabezpieczenia przeznaczonego na 

roszczenia z tytułu gwarancji należytego wykonania Umowy wniesionego przez Wykonawcę. 

 

5. Jeżeli usterka lub wada jest taka, że Zamawiający w istotny sposób jest pozbawiony możliwości 

korzystania z całości lub części obiektu wraz z wyposażeniem, to Zamawiający, bez naruszenia 

prawa Zamawiającego do innego zadośćuczynienia (kary umowne i odszkodowanie 

uzupełniające), jest uprawniony do żądania ponownego wykonania przez Wykonawcę 

odpowiedniej części obiektu lub wymiany wadliwych urządzeń i wyposażenia, celem 

doprowadzenia do stanu umożliwiającego użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.  

 

6. W nagłych sytuacjach, kiedy natychmiastowy kontakt z Wykonawcą jest niemożliwy lub został 

on nawiązany, ale Wykonawca nie może przedsięwziąć wymaganych działań, Zamawiający może 

zlecić usunięcie usterki lub wady na koszt Wykonawcy. Zamawiający winien, tak szybko jak jest 

to możliwe, poinformować Wykonawcę o podjętych działaniach.  
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7. Niezależnie od powyższych działań Strony ustalają, że przeglądy gwarancyjne odbywać się będą  

w odstępach do 12 miesięcy od daty odbioru końcowego przez cały okres gwarancji.  

 

8. O dacie przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni roboczych 

przed planowanym terminem przeglądu. Każdy przegląd gwarancyjny polegać będzie na 

oględzinach przedmiotu Umowy. Z przeprowadzonych oględzin spisane będą protokoły  

z wyszczególnieniem stwierdzonych wad i usterek oraz daty ich usunięcia uzgodnione  

z Wykonawcą.  

 

9. Usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych odbywać się będzie 

na zasadach określonych wyżej. 

 

10. Ostateczny zakres rzeczowy przedmiotu gwarancji, będzie znany w dniu podpisania 

bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

 

11. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej w formie 

papierowej za pomocą faksu lub poczty elektronicznej według danych adresowych podanych 

przez Wykonawcę w ofercie. O zmianach w danych teleadresowych strony obowiązane są 

informować niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zamian, pod rygorem 

uznania wysyłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

 

 

                                                                           Wykonawca                                                                                           

 

 


