
Zal4cznikNr 7 do Umowy

WARUNKI UDZIELENIA GWARANCJI I R4KOJMI (KARTA GWARANCYJNA)

sporz4dzone w dniu

dotycz4ce rob6t wykonanych w ramach Umowy Nr 

--- 

z dnia.-,

odebranych na podstawie protokolu odbioru koricowego z dnia

Wykonawca (gwarant):

Zamawiaj4cy:

Lesznowolskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Poprzeczna 50, 05-506 Lesznowola

Wykonawca udziela ZamawiajEcemu zgodnie z zapisami Umowy, gwarancji jako6ci na wykonany
Przedmiot Umowy, w tym na roboty budowlano-konstrukcyjne, na dostarczone i zamontowane
materiaty i urz}dzenia oraz na technologig na nastgpuj4cycrr warunkach:

1. Przedmiot gwarancji

Przedrniotem gwarancjijest Przedmiot Umowy odebrany na podstawie protokolu odbioru koricowego
(bez uwag) nr z dnia wykonany w ramach Umowy Nr

2. Okres gwarancji

Okres gwarancji liczy sig od dnia odbioru kof,cowego Przedmiotu Umowy. Gwarancja zostajeudzielona
na okres ...... miesigcy od daty podpisania bezusterkowego protokolu koricowego (zgodnie z
ofer14). W okresie gwarancji i rgkojmi koszty serwisu, material6w eksploatacyjnych i czgsci szybko
zuLywajqcych sig w urzqdzeniach/systemach/modulach oraz pozostalych elementach wyposazenia
oczyszczalni Sciek6w, kt6rych wykonanie/wyniana jest konieczne dlazachowania ci4gloSci ich pracy
lub/izachowania praw gwarancyjnych tych urzqdzertlsystem6w/modul6w lely po stronie Wykonawcy.

3. Wyl4czenia odpowiedzialnoSci Wykonawcy (Gwaranta)

Gwarancji nie podlegaj4 wady powstale na skutek zdarzet, okre6lanych jako sila wyLsza rozumiana
jako wyj4tkowe wydarzenie lub okolicznoS6:

a) na kt6r4 Strona nie ma wplywu,
b) kt6rej Strona nie mogla unikn46 i przewidzie6 pomimo zachowania nalezytej starannodci,
c) kt6rej, gdyby wyst4pila, Strona nie rnoglaby unikn46 lub przezwycigzyc,
d) kt6rej powstanie nie jest lub nie bylo w jakikolwiek spos6b zaleane od Strony.

4. Wezwanie do usunigcia wad i tryb usuwania wad

W przypadku wyst4pienia jakiejkolwiek wady Przedmiotu Umowy w okresie niniejszej gwarancji
Zamawiajqcy jest uprawniony do 24dania od Wykonawcy jej usuniQcia, zgodnie z poniilszymi
postanowieniami.



4.1. Zamawiaj}cy jest zobowi4zany do zawiadomienia na piSrnie (dopuszcza sig fonng elektroniczn4)
Wykonawcy o ujawnieniu wady niezwlocznie po powzigciu wiadomoSci o jej ujawnieniu. W
zawiadomieniu tym zamawiaiqcy wezwie wykonawca do usunigcia wady.

4.2. Usunigcie wady nast4pi na terenie, na kt6rym byty prowadzone roboty chyba, ze do jej skutecznego
usunigcia niezbgdne bgdzie dokonanie tego w innym miejscu.

4.3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowi4zuje sig do usunigcia ujawnionych wad na wlasny koszt,
w terminie okre6lonym w pkt.5 ponizej, chybaZe:

Zatnawiajqcy i Wykonawca w piSmie/protokole, dotycz4cym ujawnienia wady ustal4 inny tennin
usunigcia wady,

ujawniona wada moze skutkowai zagrozeniem dla Zycia lub zdrowia hdzi, zanieczyszczenietn
Srodowiska, wyst4pieniem szkody dlaZatnawiaj4cego lub os6b trzecich,lub bgd4 mialy miejsce
inne przypadki niecierpi4ce zwloki - w6wczas Zarnawiaj4cy bgdzie rn6gtr wedlug swojego wyboru:

a) usun46 wadg we wlasnym zakresie lub
b) zleci6 jej usunigcie innemu podmiotowi, przy czym, koszty z tyn zwi4zane pokryje z
zabezpieczenia nale25rtego wykonania Umowy, o kt6rym mowa w $ 9 Umowy lub z4da6 od
Wykonawcy zwrotu poniesionych koszt6w. W przypadku, gdy koszty usunigcia wady
przewyZsza6 bgd4 kwotg zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Zanawiaj1cy
uprawniony jest do 2qdania zwrotu poniesionych koszt6w, w czgsci w jakiej nie zostaly one
pokryte z zabezpieczenia nale2ytego wykonania Umowy;

c) 24danie od Wykonawcy przyst4pienia do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie,lecznie
poLniej niL w ci4gtt 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiaj4cego o
ujawnieniu wady oraz usun46 wadg w najszybszym mo2liwym terminie, nie p62niej jednak ni2
w ci4gu 3 dniod chwili otrzynaniazawiadomieniaZamawiaj4cego o ujawnieniu wady.

5. Zakres Swiadczeri gwarancyjnych

5.1 . Zakres Swiadczeri gwarancyjnych obejmuje:

nieodplatn4 naprawg gwarancyjn4 polegaj4c4 na przywr6ceniu Przedmiotowi Urnowy (w tym
czg{ci, utzqdzeniu lub materialowi) utraconych wafto6ci uZl,tkowych, technicznych lub
technologicznych w terminie 3 dni od dnia otrzymattia zawiadomienia od Zamawiajqcego o
ujawnieniu wady lub od dnia sporz4dzenia protokolu z przegl4du gwarancyjnego,
nieodplatn4 wymiang wadliwego elementu Przedmiotu Urnowy (w tym czg6ci, urzqdzenia lub
materialu) na wolny od wad w terminie 5 dni od dnia otrzyrn ania zawiadomienia od
Zamawiaj4cego o ujawnieniu wady lub od dnia sporz4dzenia protokolu z przeglqdu
gwarancyjnego,

nieodplatn4 naprawg lub wymiang wadliwego elementu Przedmiotu Umowy (w tym czE1ci,
urz4dzenia lub materialu), dla kt6rego okres gwarancji ju2 uplyn4l, w przypadku, gdy wada
zostala spowodowana ujawnion4 wad4 innego elementu (w tym czgsci, urz4dzenia lub
materialu)

5.2.Usunigcie wady przez Wykonawcg uwa2asig za skutec zne z chwil4pisemnego potwierdzen iaprzez
Zamaw iajqcego usun i gcie danej wady.

q



5.3. Je2eli w wykonaniu obowi4zk6w wynikaj4cych z niniejszej gwarancji Wykonawca dostarczyl
Zamawiajqcemu zamiast wadliwego elementu, element wolny od wad albo dokonal naprawy, okres
gwarancji dla przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie na nowo od chwili dostarczenia elementu
wolnego od wad lub dokonania naprawy.

5.4. Wykonawca jest odpowiedzialny zawszelkie szkody, kt6re spowodowal w zwi4zkuz usuwaniem
wady.

6. Postanowienia koflcowe

6.1 . Postanowienia niniejszych warunk6w (Karty gwarancyjnej) obowi4zuj q rowniezw odniesieniu do
odpowiedzialnoSci z tytulu rgkojm i.

6.2.Udzielenie gwarancji pozostaje bez wplywu na uprawnieniaZamawiaj4cego, wynikaj4ce z rgkojrni.

6'3' W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentern zastosowanie znajduj4 postanowienia
Umowy Nr z dnia oraz przepisy kodeksu cywilnego.

7. Podpisy:

7.7. za Wykonawcg (gwaranta):

(imig, nazwisko, podpis)

adres e-mail Wykonawcy:

J .2. za Zamaw iajqce go ( przyj rn uj 4ce go warun ki gwaran cj i ) :

(imig, nazwisko, podpis)

adres e-rnail ZatnawiajEcego:


