
Zat1cznikNr 7 do Umowy

WARUNKI UDZIBLENIA GWARANCJI I R4KOJMI (KARTA GWARANCYJNA)

spolz4dzone w dniu

dotyczqcerob6twykonanychwranlachUnrowyNr-zdnia-)

odebranych na podstawie protokolu odbioru koricowego z dnia

Wykonawca (gwarant):

Zanawiajqcy:

Leszrtowolskie Przedsigbiorstwo Kornuualne Sp. z o,o. ul. Poprzeczna 50, 05-506 Lesznowola

Wykonawca udziela Zantawiajqcemu zgodnie z zapisarni Urnowy, gwarancji jakoSci na wykonany
Przedmiot Urnowy, w tyr-r-r na roboty budowlano-konstrukcyjne, ua dostarczone i zamontowane

nrateria{y i urz4dzenia oraz na technologig na nastgpuj4cych warunkach:

1. Przedmiot gwarancji

Przedmiotetn gwarancjijest Przedrniot Umowy odebrany na podstawie protokolu odbioru koricowego
(bez Lrwag) nr z dnia wykonany w rarnach Urnowy Nr

2. Okres gwarancji

Okres gwaranc.f i liczy sig od dnia odbiorLr koricowego Przedmiotr,r Umowy. Gwarancja zostaje udzielona

na okres ...... rniesigcy od daty podpisania bezusterkowego protokolu koricowego (zgodnie z

ofer14). W okresie gwarancji irgkojnii koszty serwisu, rnaterial6w eksploatacyjnych iczgSci szybko

zu?ywaj4cych sig wymaganych dla prawidlowego funkcjonowania oczyszczalni Sciek6w w tym
poszczeg6lnych instalacj i i urz4dzefi leZq po stronie wykonawcy.

3. Wyl4czenia otlpowiedzialnoSci Wykonawcy (Gwaranta)

Gwarancji nie podlegaj4 wady powstale na skutek zdarzei, okreSlanych jako sila wyLsza rozurniana
jako wyj4tkowe wydarzenie lub okoliczno56:

a) na kt6rE Strona nie ma wplywu,
b) l<t6rej Strona rrie mogla unikn46 iprzewidzie6 pomimo zachowania nale?ytej staranno6ci,

c) kt6re.j, gdyby wyst4pila, Strona nie rnoglaby unikn46 lub przezwyciE2y(,,

d) kt6rej powstanie nie jest lLrb nie bylo w jakikolwiek spos6b zale2ne od Strony.

4. Wezrvanie do usunigcia wad i tryb usuwania wad

W przypadku wyst4pienia jakiejkolwiek wady Przedrniotu Umowy w okresie niniejszej gwarancji

Zantawiajqcy jest uprawniony do Z4dania od Wykonawcy jej usunigcia, zgodnie z pot"tizszyni
postanowieniami.



4.7. Zanawiaj4cy-iest zobowiqzany do zawiadomienia na piSrnie (dopLrszcza sig forrng elektroniczn4)
Wykonawcy o uiawnieniLr wady niezwlocznie po powzigciu wiadomoSci o jej Lrjawnieniu. W
zawiadornieniLr tym zanawiaj4cv r,vezwie wykonawca do usLrnigcia wady.

4.2. Usunigcie wady nast4pi tta terenie, na kt6rym byly prowadzone roboty chyba, ze do jej skutecznego
rusunigcia niezbgdne bgdzie dokonanie tego w innym rnie.iscu.

4.3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiqzuje sig do usunigcia Lrjawnionych wacl na wlasny koszt,
w terminie okre6lonyrn w pkt.5 ponize-j, chyba ze:

Zantawiai4cy i Wykonawca w piSmie/protokole, dotycz4cyrn ujawnienia wady ustal4 inny termin
tusunigcia wady,

ujawniona wada Inoze skLrtkowa6 zagroLenient dla Zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
Srodowiska, wyst4pieniern szkody dla Zanawia.j4cego lLrb os6b trzeciclt,lub bEcl4 rniatry mie-jsce
inne przypadki niecierpi4ce zwloki- w6wczas Zamawiaj4cy bgdzie rn6gl wedtug swojego wyboru:

a) usun46 wadg we wlasnym zakresie lub
b) zlecid .iej usLrnigcie ittttemu podmiotowi, pt'zy czytrr, koszty z tynt zwiqzane pokryje z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o kt6rym mowa w $ 9 Umowy Iub 24da6 ocl

Wykonawcy zwrotu poniesionych koszt6w. W przypadkr-r, gdy koszty usunigcia wacly
przewy2szai bgd4 kwotg zabezpieczenia nale2ytego wykonania Umowy Zamawiaj4cy
uprawniony jest do Z4dania zwrotu poniesionych koszt6w, w czg(ci w-iakiej nie zostaly one
pokryte z zabezpieczeria nalezytego wykonania Umowy;

c) 24danie od Wykonawcy przyst4pienia do usuwania ujawnionej wady niezwlocntie,lecz nie
poLniej niL w ci4gu 24 godzin od chwili otrzyrrania zawiadornienia od Zarnawia.i4cego o
ttjawltieniu wady oraz usul.lqc wadg w na.jszybszym mozliwym termirrie, nie p62nie-jjednak niz
w ci4gLr 3 dni od chwili otrzymania zawiadomieniaZarnawiajqcego o ujawnieniu wacly.

5. Zakres Swiadczefi gwarancyjnych

5. 1. Zakres (wiadczefi gwarancyjrrych obejrnuje:

nieodplatn4 naprawg gwarancy.jn4 polegajqc4 na przywr6ceniu Przedmiotowi Umowy (w tyrn
czEici, urzqdzeniu lub rnaterialowi) r"rtraconych wafto6ci uzytkowych, technicznych lub
technologicznycl't w ternrinie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Zanawiaj4cego o
ujawnieniu wady lub od dnia sporz4dzenia protoko.tu zprzeglqdu gwarancyjnego,
nieodptatn4 wyrniang wadliwego elementu Przedrniotu Umowy (w tym czEsci, urz4dzenia lub
nraterialu) na wolny od wad w terrrrinie 5 dni od dnia otrzyrltaria zawiadornienia ocl

Zamawiaj4cego o triawnieniu wady lLrb od dnia sporzqdzenia protoko.lu z przegl4du
gwarancy.inego,

nieodplatn4 naprawQ lub wymiang wadliwego elerrentu Przedmiotu Umowy (w tym czgsci,
urz1dzenia lub rnaterialu), dla kt6rego okres gwarancji ju2 uplyn4l, w przypaclku, gcly wada
zostala spowodowana uiawnionq wad4 innego elementu (w tyrn czglci, urz4clzenia lub
materialLr)

5.2.Usunigcie wady przez Wykonawcg uwalasig za skuteczrrc zchwilq pisemnego potwierdzen iaprzez
Zanawiajqcego usr-rn igcie dane-j wady.
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5.3. Je2eli w wykonaniu obowiqzk6w wynikajqcycll z niniejszej gwarancji Wykonawca dostarczyl

Zamawiaiqcernu zarniast wadliwego elementu, element wolny od wad albo dokona{ naprawy, okres

gwarancji dla przedmiotr.r wymiany lub naprawy biegnie na nowo od chwili dostarczenia elementn

wolnego od wad lub dokonania naprawy.

5.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, l<t6re spowodowal w zwi4zku z usuwaniern

wady.

6. Postanowienia koricowe

6.1 . Postanowiettia niniejszych warunk6w (Kar1y gwarancyjnej) obowiqzLrj4 r6wniez w odniesieniu do

odpowiedzialno6ci z tytulu rgkojmi.

6.2.Udzielenie gwaranc.ii pozostaje bez wplywu ua uprawnieniaZar"nawiaj4cego, wynikajEce z rgkojrni.

6.3. W sprawach trieuregulowanych niniejszym dokumentern zastosowanie znajdujq postanowienia

Unrowy Nr z dnia oraz przepisy kodeksu cywilnego.

7. Poclpisy:

7.1. za Wykonawcg (gwaranta):

(imig, nazwisko, podpis)

adres e-mail Wykonawcy:

7 .2. za Zamaw iaj 4ce go (przyj m uj qce go waru n ki gwarancj i ) :

(imig, nazwisko, podpis)

adres e-mai I Zarrawiaj 4cego:




