Załącznik Nr 4 do umowy
Nr …………. z dnia …..… r.
KARTA GWARANCYJNA
określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady fizyczne wykonanych
przeglądów oraz napraw wózków podnośnikowych.
1. Przedmiotem karty gwarancyjnej są usługi związane z serwisem pogwarancyjnym
wózków podnośnikowych, objęte umową nr ………….............................

z dnia

…………….….2018 r.
2. Markę, model, miejsce użytkowania maszyny oraz datę odbioru usług określają
„Protokoły wykonania czynności techniczno kontrolnych wózków podnośnikowych”
stanowiące Załącznik Nr 3 do umowy.
3. Ogólne warunki gwarancji:
3.1. Wykonawca oświadcza, że usługi objęte niniejszą gwarancją zostały wykonane
zgodnie z umową, i zasadami wiedzy technicznej.
3.2. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych
w okresach trwania gwarancji. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o wykryciu
wady poprzez pisemne zawiadomienie wyznaczając termin oględzin i sporządzenia
protokołu.
3.3. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania wad w terminie 2 dni
roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego, a wad szczególnie
uciążliwych w terminie jednego dnia roboczego.
3.4. Po upływie terminów wskazanych w pkt 3.3 Zamawiający wyznaczy termin
dodatkowy na usunięcie wad, a po jego bezskutecznym upływie uprawniony jest do
powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
3.5. Okresy gwarancji na poszczególne elementy ulegają wydłużeniu o okresy
dokonywania

napraw

gwarancyjnych

oraz

okresy

trwania

przeszkód

uniemożliwiających dokonanie naprawy.
3.6. Usunięcie wad winno nastąpić w najkrótszym możliwym ze względów technicznych
terminie w uzgodnieniu z Zamawiającym.
3.7. Stwierdzenie usunięcia wad nie może nastąpić później niż w ciągu 2 dni roboczych
od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.
3.8. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:
a. siły wyższej
b. naturalnego zużycia części zamiennych, szkód wynikłych z winy Zamawiającego,
a w szczególności nieprawidłowej eksploatacji oraz konserwacji.
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c. Czas trwania gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego
Protokołu.
d. Okres gwarancji wynosi: 12 miesięcy.
4. Naturalne zużycie związane z eksploatacją nie jest objęte gwarancją.
5. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy jest
równy okresowi gwarancji określonemu w pkt 3.8. lit. d).
6. W przypadku usuwania przez Wykonawcę w okresie trwania gwarancji, przynajmniej trzy
razy tej samej usterki lub wady, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania od nowa
usługi w zakresie, w którym to zjawisko miało miejsce.

Wykonawca
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