Załącznik nr 4 do umowy
z dnia …………nr………………
GWARANCJA JAKOŚCI WYKONAWCY /Wzór /
Karta gwarancji jakości sporządzona dnia ……………….
Nazwa Wykonawcy ………………..………………………………………………………….
Adres Wykonawcy:……………………………………………………………………………
Umowa Nr ……………………z dnia …………..
Uprawniony z gwarancji: Podmiot, który występuje jako Zamawiający w Umowie jak
również każdy podmiot, na rzecz którego Zamawiający przelał swoje prawa i obowiązki
wynikające z Umowy.
Przedmiot umowy „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Laskowice gm. Lasowice
Wielkie.”
Przedmiot objęty gwarancją:
Wykonane roboty budowlane
Zainstalowane urządzenia
WARUNKI GWARANCJI
1.
Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za fachowe, zgodne z
najnowszym stanem wiedzy i techniki oraz odpowiadające przyjętym zasadom sztuki
budowlanej i przepisom prawa wykonanie robót i zgodność z normami oraz
wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentacji technicznej, dostarczonych i
zastosowanych materiałów.
2.
W ramach gwarancji Generalny Wykonawca obowiązany jest do usunięcia
wad fizycznych lub do wymiany rzeczy na wolne od wad.
3.
Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie
umowy, bez względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę czy przez osoby
trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez
Wykonawcę obejmuje całość przedmiotu umowy, w szczególności dotyczy jakości
wykonanych robót oraz użytych materiałów, a także zamontowanych instalacji i
urządzeń.
4.

Gwarancja obejmuje:
4.1)
przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w
okresach udzielonej gwarancji (w tym także w terminach i zakresach określonych
przez producenta w dokumentacji techniczno-rozruchowej,
4.2)
usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w rzeczy w momencie
sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji,
4.3)

szkolenie obsługi serwisowej Zamawiającego (Eksploatatora)

4.4)
dotarcie do miejsca wady, awarii lub usterki w czasie określonym w
niniejszym paragrafie,
4.5)
nieodpłatną naprawę uszkodzeń, spowodowanych wadą, awarią, usterką,
powstałych w okresie gwarancji lub po upływie jej okresu, jeżeli wada ujawniła się
przed upływem tego okresu.

5.

Gwarancja nie obejmuje wad i usterek oraz awarii, powstałych na skutek:
5.1)
działania siły wyższej albo wyłącznie z winy Zamawiającego lub osoby
trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
5.2)
winy Zamawiającego, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i
konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

6.
Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w
przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wraz
z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych.
7.
Zasady eksploatacji i konserwacji o których mowa w pkt. 6 mogą wynikać tylko z
przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się
różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów
podlegających gwarancji.
8.
Jeżeli Wykonawca nie sporządzi dokumentacji o której mowa w pkt. 6 , nie będzie
mógł się zwolnić ze zobowiązań gwarancyjnych, o których mowa powyżej w ust.4, powołując
się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób
niezgodny z zasadami eksploatacji.
9.
Termin gwarancji wynosi, zgodnie ze złożoną ofertą ……………… miesięcy na cały
przedmiot umowy. Okres gwarancji i rękojmi biegnie od daty podpisania protokołu
końcowego odbioru robót.
10.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopie kart gwarancyjnych producentów
urządzeń.
11.
Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania wad 8 godzin na dobę, w godzinach od
08.00 do 15.00, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku); zgłoszenia będą
dokonywane telefonicznie pod nr….............. lub pocztą elektroniczną na adres ………… i
potwierdzone faksem pod numer ............................... Zgłoszenie zawierać będzie numer
zgłoszenia, dane osoby zgłaszającej, datę i godzinę zgłoszenia, opis wady/usterki/awarii.
12.
Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia wad w ciągu 1 dnia
roboczego od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego, a w przypadku elementów
zagrażających bezpieczeństwu obiektów i ludzi – niezwłocznie.
13.
Przez przystąpienie do usuwania wad rozumie się przybycie na miejsce wystąpienia
zgłoszonej wady upoważnionego pracownika lub reprezentanta Wykonawcy – specjalisty w
zakresie zgłoszonej usterki/awarii, wywołanej wadą.
14.
Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady istotnej, w pozostałych
przypadkach – termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania wady, zgodnie z art.581
kodeksu cywilnego. Wadą istotną jest wada uniemożliwiająca korzystanie z przedmiotu
umowy, określonego w §3, zgodnie z jego przeznaczeniem.
15.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad, zgłoszonych przez Zamawiającego,
w terminie ustalonym przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający określając ten termin
brać będzie pod uwagę możliwości techniczne wykonania prac związanych z usunięciem
danej wady.
16.
Udzielenie gwarancji na powyższych warunkach nie wyłącza uprawnień
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, określonych w kodeksie
cywilnym.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielający gwarancji

Przyjmujący gwarancje jakości

