
Załącznik nr 3 do umowy…………… 

 

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI OBIEKTU / 

WYKONANYCH ROBÓT I UŻYTYCH MATERIAŁÓW 

sporządzona w dniu:      

 

1. Zamawiający:            

2. Wykonawca:            

3. Umowa nr:             

4. Przedmiot Umowy: obiekt / roboty: 

            

             

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu Umowy:  

            

            

             

6. Data podpisania protokołu odbioru końcowego:       

7. Warunki Gwarancji Jakości: 

7.1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z podpisaną 

Umową, wiedzą techniczną, Polskimi Normami, warunkami dozoru technicznego  

oraz odpowiednimi obowiązującymi przepisami, 

7.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji Jakości na wykonany Przedmiot 

zamówienia obiekt/roboty i użyte materiały oraz maszyny i urządzenia z okresem 

ważności    licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, 

7.3. Z tytułu Gwarancji Jakości Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady 

/usterki obiektu/robót i użytych materiałów, w szczególności zmniejszające wartość 

użytkową, techniczną lub estetyczną, 

7.4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Gwarancji za cały 

przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców, 

7.5. W okresie ważności Gwarancji Jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego 

usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym, 

7.6. Usuwanie wad będzie następować poprzez naprawę (w szczególności poprawienie 

wadliwie wykonanych robót) lub wymianę (w szczególności wymianę użytych wadliwych 

materiałów), w zależności od decyzji Zamawiającego, usprawiedliwionej charakterem 

wady, 



7.7. Ustala się poniższe terminy usuwania wad: 

• Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady w trybie natychmiastowym,  

gdy uniemożliwia ona zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu 

lub stanowi ona zagrożenie dla życia i zdrowia,  

• w pozostałych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady  

w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron, 

• w przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia przez Wykonawcę  

w wyznaczonym terminie wad, Inwestor może zlecić usunięcie wad osobie 

trzeciej, obciążając Wykonawcę wszelkimi związanymi z tym usunięciem 

kosztami i zachowując prawo do żądania zastrzeżonych w Umowie kar umownych 

i odszkodowań, 

• usunięcie wad/usterek powinno być potwierdzone przez obie strony protokołem 

/notatką. 

 7.8. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu niniejszej Gwarancji, jeżeli 

         wykaże, iż: 

• wady powstały na skutek działań wojennych lub klęski żywiołowej,  

• wady spowodowane zostały niezgodnym z przeznaczeniem przedmiotu umowy 

korzystaniem z tego Przedmiotu przez użytkownika lub osoby trzecie. 

 7.9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował  

              w czasie usuwania wad, awarii. 

 7.10. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku o upadłość    

               lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

8.   Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem    

      nieważności. 

9.   Udzielenie niniejszej Gwarancji Jakości pozostaje bez wpływu na uprawnienia   

      Zamawiającego wynikające z rękojmi uregulowanej w kodeksie cywilnym. 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA: 

 


