
 Załącznik nr 10 

WZÓR 
 

KARTA GWARANCYJNA 

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

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

 
udziela  Zamawiającemu: Gminie Knurów - Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii  
Konopnickiej w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów 

 
gwarancji jakości na wyposażenie*: 

1. część 1 

Rodzaj sprzętu Okres gwarancji jakości 

Drukarka 3D wraz z akcesoriami  

Aparat fotograficzny z akcesoriami  

 

2. część 2 

Rodzaj sprzętu Okres gwarancji jakości 

Maszyna do szycia  
z akcesoriami 

 

Laptop  

 

dostarczone na podstawie umowy nr ………………………. zawartej w dniu ……………….. 
w sprawie wykonania zamówienia pn.: „Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach 
programu Laboratoria Przyszłości dla MSP9 w Knurowie”. 
 
* wypełnić właściwe 

WARUNKI GWARANCJI 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na ww. sprzęt objęty 
przedmiotem ww. umowy na okres wskazany powyżej od dnia dostarczenia i pierwszego 
uruchomienia sprzętu u Zamawiającego. 

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

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 
lub wymiany wadliwego sprzętu na nowy. 

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 lub 
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 30 dni roboczych od daty 
zgłoszenia przez Zamawiającego. 

7. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu, którego wskutek wady przedmiotu 
umowy objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać. 

8.  Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy 
objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy 
wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w ww. terminie Zamawiający może zlecić 
ich usunięcie osobie trzeciej (innemu wykonawcy). O zamiarze powierzenia usunięcia 
wad osobie trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę co najmniej 14 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 
 
 


