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PIĘCZĘĆ FIRMOWA OFERENTA )

KARTA GWARANCYJNA
(załącznik Nr 3 do umowy)

Stosownie do ustaleń §12 umowy z dnia …..-…..-2017 r Nr ……………………………. przedmiotem
której jest realizacja zadania budowlanego: „Remont Filii Urzędu Pocztowego LUBLIN 1”
Gwarant
Firma ………………………………………………………………………………………, udziela gwarancji
jakości wykonania przedmiotu zamówienia na okres 36 miesięcy 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)
2. Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy przedmiotu zamówienia
z tytułu rękojmi. Jej termin biegnie wraz z terminem rękojmi.
3. W czasie związania terminem gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania
wad przedmiotu zamówienia (wykonanych robót oraz dostarczonych i wbudowanych materiałów,
wyrobów budowlanych, urządzeń i podzespołów).
4. O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę - Gwaranta w formie pisemnej podając
rodzaje stwierdzonej wady.
5. W przypadku, gdy wykonany przedmiot zamówienia ma wady, Zamawiający może żądać ich
usunięcia wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jeżeli stwierdzone wady
uniemożliwiałyby użytkowanie obiektu, przystąpienie do usunięcia wad nastąpi niezwłocznie tj. w
terminie do 24 godzin od powiadomienia.
6. Fakt usunięcia wad zostanie potwierdzony w spisanym obustronnie protokóle.
7. Gdy wady usunąć się nie dadzą, albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich
usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić - jeżeli wady te są istotne,
a jeżeli nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim
stosunku.
8. W przypadku wystąpienia wad materiałów, wyrobów budowlanych, które będą się powtarzały,
bądź których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt Gwaranta – Wykonawcy.
9. 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 (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty
zabezpieczenia należytego wykonania umowy). Uprawnionego z gwarancji – Zamawiającego nie
obciąża dowód, z jakich przyczyn powstała wada w zrealizowanym przez Wykonawcę - Gwaranta
przedmiocie zamówienia.
10. 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.
11. W przypadku reklamacji wady Wykonawca - Gwarant, na swój koszt przedstawi dowód
uwalniający Wykonawcę od odpowiedzialności za wystąpienie wady.
12. 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.
13. Karta gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia, podpisaną
przez strony umowy.
Lublin, dnia ................................... r.

………………………..
Wykonawca – Gwarant
(pieczęć i podpis)

