PROJEKT
Załącznik nr 3 do umowy
...............................................................................
( pieczęć firmowa Wykonawcy - Gwaranta )

K A R T A

G W A R A N C Y J N A

Zgodnie z postanowieniami umowy nr …………………........... zawartej w dniu ……………… roku, której
przedmiotem
jest
„Montaż
klimatyzacji
w UP
Lublin
59”
Wykonawca
firma
…………………………………………………………….. udziela gwarancji jakości wykonania obejmującej
całość przedmiotu zamówienia na okres 36 miesięcy liczony od daty końcowego odbioru robót.
Gwarancja zostaje udzielona na następujących warunkach:
1. Okres gwarancji liczy się od dnia podpisania protokółu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
W okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji Zamawiający dokona przeglądu wykonanych robót,
objętych przedmiotem zamówienia. W przypadku braku wad, niezwłocznie po upływie terminu
gwarancji dokonany zostanie ostateczny, pogwarancyjny odbiór przedmiotu zamówienia potwierdzony
spisaniem stosownego protokołu, podpisanego przez Strony.
Jeżeli w toku czynności przeglądu zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający, może żądać ich
usunięcia wyznaczając stosowny termin. W takim przypadku ostateczny, pogwarancyjny odbiór
przedmiotu zamówienia (potwierdzony spisaniem stosownego protokołu podpisanego przez Strony)
dokonany zostanie po usunięciu stwierdzonych wad i potwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego
(inspektora nadzoru inwestorskiego).
2. Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady. Jej
termin biegnie wraz z terminem rękojmi.
3. W czasie związania terminem gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad, awarii
i braków przedmiotu umowy (wykonanych robót oraz dostarczonych i wbudowanych materiałów,
wyrobów budowlanych, urządzeń i podzespołów) oraz przeprowadzania obowiązkowych przeglądów
konserwacyjnych urządzenia klimatyzacyjnego wymaganych przez producenta celem utrzymania praw
gwarancyjnych.
4. Wszystkie koszty utrzymania gwarancji obciążają Wykonawcę – Gwaranta.
5. Na podstawie niniejszej gwarancji Zamawiający ma prawo żądać usunięcia wad i wyrównania szkód
spowodowanych istnieniem tych wad, w drodze polubownej od Wykonawcy, określając termin ich
usunięcia. Po bezskutecznym upływie określonego terminu, może żądać ustalenia na drodze sądowej
istnienia powyższego obowiązku lub zlecić usunięcie wad i szkód na koszt Wykonawcy innemu
podmiotowi. Uprawnionego z gwarancji – Zamawiającego nie obciąża dowód, z jakich przyczyn
powstała wada w zrealizowanym przez Wykonawcę - Gwaranta przedmiocie zamówienia.
6. Zamawiający poinformuje Wykonawcę – Gwaranta w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (email)
natychmiast po ujawnieniu się wady, awarii lub braku, których usunięcie powinno być dokonane
w ramach gwarancji. Za chwilę zgłoszenia przyjmuje się czas wpłynięcia informacji:
1)
a) w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00 danego dnia,
b) soboty w godzinach od 10:00 do 14:00.
Zgłoszenie po godzinie 16:00 danego dnia lub po godzinie 14:00 w sobotę będzie traktowane jak
zgłoszenie o godz. 08:00 następnego dnia roboczego lub o godzinie 10:00 w sobotę.
Dane serwisu Wykonawcy: Tel/fax ……………………, adres e- mail: ………………………………….
Numer telefonu/faksu oraz adres e - mail mogą ulec zmianie. O powyższych zmianach Wykonawca
zawiadomi pisemnie Zamawiającego natychmiast po ich zaistnieniu.
7. Wykonanie prac z tytułu niniejszej gwarancji Wykonawca może zlecić autoryzowanemu
przedstawicielowi sieci serwisowej reprezentującej Wykonawcę i działającemu w imieniu Wykonawcy.
Powyższe nie zmienia zobowiązań i odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niniejszej gwarancji.
8. Wykonawca jest obowiązany przystąpić do naprawy w miejscu użytkowania przedmiotu gwarancji
wskazanym w zgłoszeniu i dokonać naprawy w czasie nie przekraczającym pięciu dni roboczych od
chwili otrzymania informacji określonej w punkcie nr 6 niniejszej karty gwarancyjnej. Jeżeli stwierdzone
wady uniemożliwiałyby użytkowanie obiektu, przystąpienie do usunięcia wad nastąpi niezwłocznie tj.
w terminie do 24 godzin od powiadomienia. W przypadku przekroczenia czasu naprawy Wykonawca
niezwłocznie dostarczy, zamontuje i uruchomi w miejsce uszkodzonego elementu, urządzenia
klimatyzacyjnego, urządzenie zastępcze o równoważnych parametrach. Wykonawca – Gwarant ponosi
wszystkie koszty dostarczenia, montażu, uruchomienia i użytkowania zastępczego urządzenia
klimatyzacyjnego.
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9. Fakt usunięcia wad zostanie potwierdzony w spisanym obustronnie protokole. Każda dokonana przez
Wykonawcę naprawa będzie wpisywana do karty gwarancyjnej.
10. Gwarancja jest automatycznie przedłużana o czas naprawy.
11. Wymiana wadliwych lub uszkodzonych elementów i podzespołów systemu klimatyzacyjnego nie
wpływa na okres i warunki gwarancji. Jednocześnie Wykonawca gwarantuje, że wymienione elementy
i podzespoły będą zapewniały taką samą jakość systemu klimatyzacyjnego jak przed ujawnieniem się
wady lub uszkodzenia.
12. Wykonawca dokona wymiany elementów systemu klimatyzacyjnego stanowiącego przedmiot
gwarancji na nowe o równoważnych parametrach w przypadku:
1) konieczności dokonania trzeciej naprawy tego samego elementu, urządzenia systemu
klimatyzacyjnego w okresie obowiązywania gwarancji,
2) w przypadku przekroczenia 21 dni użytkowania zastępczego elementu, urządzenia systemu
klimatyzacyjnego określonego w punkcie nr 8. niniejszej karty gwarancyjnej.
W razie dokonania takiej wymiany okres gwarancji przewidziany umową rozpoczyna bieg od daty
wymiany.
13. W przypadku reklamacji wady Wykonawca - Gwarant, na swój koszt przedstawi dowód uwalniający
Wykonawcę od odpowiedzialności za wystąpienie wad i wskaże przyczynę ich wystąpienia.
14. Odpowiedzialność Wykonawcy - Gwaranta nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn zewnętrznych
i nie pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z jego działaniem lub zaniechaniem przy
wykonywaniu przedmiotu umowy tj. wad i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi, niewłaściwym
użytkowaniem, bądź nieprzestrzeganiem instrukcji ich użytkowania, itp.
15. W przypadkach uszkodzenia elementów systemu klimatyzacyjnego powstałych w czasie
obowiązywania gwarancji z winy Użytkowników bądź powstałych z przyczyn zewnętrznych,
Wykonawca poinformuje osobę wskazaną do kontaktu w sprawach realizacji umowy w miejscu
dostawy o konkretnych przyczynach uszkodzenia oraz przedstawi każdorazowo kalkulację kosztów
naprawy z podaniem kosztów dojazdu, robocizny i cen części zamiennych. Przystąpienie do
wykonania odpłatnej naprawy systemu klimatyzacyjnego objętego gwarancją może nastąpić jedynie na
podstawie odrębnego, pisemnego zlecenia.
16. Gwarancja nie może ograniczać, ani też zasady jej wykonywania nie mogą uzależniać napraw od
instalowania i wymiany przez Użytkownika w dostarczonym systemie klimatyzacyjnym oryginalnych
części, podzespołów, dodatkowego wyposażenia oferowanego przez producenta urządzenia
klimatyzacyjnego.
17. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca będzie udzielał porad technicznych oraz instrukcji
w zakresie eksploatacji dostarczonego, zamontowanego i uruchomionego systemu klimatyzacyjnego.
18. Wykonawca zobowiązuje się wypełniać przez cały okres udzielonej gwarancji jej warunki określone
w postanowieniach niniejszej karty gwarancyjnej oraz zobowiązuje się nie dokonywać żadnych zmian
tychże warunków przez cały okres trwania gwarancji.
19. Prawa i obowiązki stron nie uregulowane w niniejszej karcie gwarancyjnej regulowane będą w oparciu
o warunki gwarancyjne zawarte w przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę, w trakcie
przeprowadzania czynności odbioru przedmiotu zamówienia, dokumentach gwarancyjnych
dotyczących dostarczonego i zainstalowanego w ramach wykonania przedmiotu umowy urządzenia
klimatyzacyjnego, podzespołów i elementów, w tym oryginalne dokumenty gwarancyjne wydane przez
producenta, jego przedstawiciela lub dystrybutora.
20. Prawa i obowiązki stron, które nie są uregulowane w niniejszej Karcie Gwarancyjnej regulowane będą
w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
1)

– za „dni robocze” przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

................................................... dnia .................... 2019 roku
.....;
......................................................................
Miejscowość
Pieczęć i podpis Wykonawcy - Gwaranta
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REJESTRACJA NAPRAW
ZGŁOSZONYCH Z TYTUŁU GWARANCJI

L.p.

DATA
ZGŁOSZENIA

DATA
NAPRAWY

OPIS NAPRAWY
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PODPIS
I PIECZĄTKA
SERWISU

