
   Załącznik  nr  3 

KARTA GWARANCYJNA  

(Gwarancja Jakości)  

WZÓR  

................................................................................................................................................... 

/Nazwa Wykonawcy/ 

udziela gwarancji dobrej jakości 

na roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane urządzenia i materiały,  

w ramach zamówienia na zadanie wykonane wg Umowy Nr ……………. z dnia …………… r. 

 

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kWp oraz budowa pompy ciepła na terenie SUW 
Westerplatte w Słupsku  

 

na okres 36 miesięcy od daty Przejęcia Robót, potwierdzonej w Świadectwie Przejęcia Robót 

z dnia …………. 

 

WARUNKI GWARANCJI:  

1. Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty, zamontowane urządzenia oraz użyte materiały nie 
mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i 
zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie. 

2. Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt 
niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego. powiadomienia drogą pisemną lub elektroniczną. 

3. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 48 godzin od 
dokonania oględzin lub otrzymania powiadomienia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć 
usterkę we własnym zakresie lub za pomocą zatrudnionej strony trzeciej na ryzyko i koszt 
Wykonawcy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne 
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót. 

5. W ramach odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady lub 
dostarczenia rzeczy nowej wolnej od wad.  

6. Zamawiający ma prawo wymiany urządzenia lub materiału na nowe, jeżeli trzykrotna naprawa nie 
przyniosła pozytywnego efektu działania lub zachowania się urządzenia czy materiału. 

7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną od 
wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej Gwarancją Jakości okres gwarancji biegnie na 
nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad albo naprawy rzeczy.  

8. W przypadku wymiany części rzeczy objętej gwarancją okres gwarancji jakości biegnie dla tej 
części.  

9. W innych przypadkach okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady 
rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.  

10. W każdym przypadku przedłużony Okres Gwarancji nie może być przedłużony o więcej niż dwa 
lata w stosunku do Okresu gwarancji Jakości określonego powyżej.  

11. Jeżeli okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta urządzeń, maszyn oraz instalacji jest 
dłuższy niż Okres Gwarancji Jakości udzielonej przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany 
z ostatnim dniem upływu Okresu Gwarancji Jakości udzielonej przez Wykonawcę do przeniesienia 
na Zamawiającego uprawnień wynikających z tych gwarancji jakości udzielonych przez 
producentów. 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczone i wbudowane urządzenia 
oraz materiały do końca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo upływu gwarancji wytwórcy 
urządzenia czy materiału. 



13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność gwarancyjną za wskazane elementy Kontraktu 
niezależnie od tego czy wykonał je sam czy za pomocą Podwykonawców.  

14. Wykonane będą następujące przeglądy gwarancyjne w poniższych terminach: 

 na wezwanie Zamawiającego, 

 przed upływem terminu zakończenia okresu gwarancyjnego, nie później niż 2 miesiące 
przed zakończeniem okresu gwarancyjnego. 

15. Przed upływem ostatniego roku gwarancji nastąpi komisyjny przegląd techniczny przedmiotu 
umowy. Z przeglądu tego sporządzony zostanie protokół.  

16. Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający 
zawiadomił Wykonawcę o powstaniu wady przed upływem tejże gwarancji. 

                                                                          

 

Imię Nazwisko........................................................... 

           ( pieczątka adresowa Wykonawcy ) 

 

 

 

Miejscowość i data .........................................                

 Podpis....................................................................... 

 /upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy określony             
aktem rejestrowym  lub upoważniony pełnomocnik/ 

 


