
WZÓR 
 

KARTA GWARANCYJNA 
 

 
Wykonawca: …………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres :…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Telefon:………………………e-mail:……………….…………... Fax:.............................. 

 

udziela  Zamawiającemu: Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu nr 2 w Knurowie,  
ul. Kilińskiego 6, 44-193 Knurów 

 
........ miesięcznej gwarancji jakości na roboty budowlane i obiekty wykonane na podstawie 

umowy nr ………………………. zawartej w dniu ……………….. 

w sprawie wykonania zamówienia pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP2” 

WARUNKI GWARANCJI 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty, obiekty, instalacje  

i urządzenia objęte przedmiotem ww. umowy i oświadcza, że: 

a) wykonał roboty zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót, decyzjami administracyjnymi oraz instrukcjami 

producentów, 

b) wykonane roboty, użyte materiały i zainstalowane urządzenia posiadają dopuszczenia 

do obrotu zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe 

użytkowanie obiektu. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakość i za wady fizyczne 
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót. 

3. Okres gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, to jest od dnia ………… 

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych po odbiorze końcowym. 

5. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wadzie w terminie do 3 dni roboczych od daty jej 

ujawnienia. Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne, drogą elektroniczną, faxem 

pisemnie - zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawcę w nin. Karcie Gwarancyjnej. 

Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w terminie 

wynikającym z pkt. 6 i pkt 7. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad w terminie 14 dni roboczych od daty 
zgłoszenia przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt.7. 

7. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatację lub 

powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta 

niezwłocznie - nie później niż 3 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy. 

8. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu, którego wskutek wady przedmiotu 

umowy objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w ww. terminie Zamawiający może zlecić ich 

usunięcie osobie trzeciej (i nnemu wykonawcy). O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie 

trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę co najmniej 5 dni wcześniej. 

10. Kosztami usunięcia wad (ujawnionych w okresie gwarancji) przez osobę trzecią Zamawiający 

obciąży Wykonawcę. 

11. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich 

zgłoszonych wad, o których został powiadomiony przez Zamawiającego. 

 



12. Fakt usunięcie wady wymaga pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego  

i Wykonawcę. 

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody straty, które spowodował usuwaniem wad 

w ramach udzielonej gwarancji. 

 

 

 

 
 
Knurów, dnia……………..      …………………………… 
         Podpis Wykonawcy 
 

 


