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Zatacznik nr 1 do SIWZ

1.   Odpowiedzialnos¢   z   tytutu   gwarancji   I.akosci   obejmuje   wady   powstate   z   przyczyn   tkwiacych   w

sprzedanym  urzadzeniu/sprzecie.  W  ramach  gwarancj.i  Wykonawca  zobowiazany  jest  do  bezptatnego

usuniecia  wad  fizycznych  rzeczy  lub  jej  wymiany  na  wolny  od  wad  w  przypadku  trzykrotnej  wady  tej

samej czesci  lub podzespotu urzadzenia/sprzetu,  zgodnie z pkt 4.

2.    Wykonawca    udziela    gwarancji    jakosci    na    okres    _miesiecy,    liczac    od    daty    podpisania

bezusterkowego protokotu odbioru  urzadzenia/sprzetu.

3.  Wykonawca   udziela   rekojmi   na  okres  _  miesiecy,   liczac  od   daty  podpisania   bezusterkowego

protokotu odbioru  urzadzenia/sprzetu.

4.   Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego  urzadzenia/sprzetu wraz z wyposazeniem,  z

wytaczeniem    materiat6w   eksploatacyjnych    podlegajacych    zuzyciu    podczas    normalnej    eksploatacji

sprzetu. Gwarancja obejmuje  r6wniez prawidtowosc wykonania  montazu urzadzenia/sprzetu.

5.  W  ramach  udzielonej  gwarancji jakosci  Wykonawca  zapewnia  serwis  techniczny  i  nie  moze  odm6wi¢

wymiany  niesprawnej  czesci  na  nowa,  w  przypadku, gdy jej  naprawa  nie gwarantuje  prawidlowej  pracy

urzadzenia/sprzetu.

6. W przypadku  max.  3  napraw gwarancyjnych tego samego  urzadzenia/podzespotu, Wykonawca  bedzie

zobowiazany do wymiany naprawianego urzadzenia/podzespotu na  nowy, wolny od wad.

7. Zgloszenie  sic serwisanta  (rozumiane jako fizyczne  stawienie sic  serwisanta  w miejscu  zainstalowania

urzadzenia/sprzetu  i podjecie czynnosci zmierzajacych do naprawy)  nastapi w ciagu _ dni roboczych,

liczac od daty wystania  przez zamawiajacego  informacji o usterce/wadzie.

8.Terminy usuniecia wad sa  nast€pujace:
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a) w przypadku naprawy wymagającej wymiany części lub podzespołów w terminie do 14 dni roboczych, 

b) w przypadku naprawy nie wymagającej wymiany części lub podzespołów w terminie do 3 dni 

roboczych, 

c) w przypadku konieczności wymiany urządzenia/sprzętu/ lub jego podzespołu na nowy wolny od wad 

w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady. 

9. Zgłoszenie może nastąpić pisemnie, faksem na nr________________ lub pocztą elektroniczną na 

adres __________________________ . 

10. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca, w którym znajduje się sprzęt lub przewóz wadliwego lub 

uszkodzonego przedmiotu zamówienia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego. Transport 

uszkodzonego urządzenia/sprzętu oraz jego zwrot po naprawie/usunięciu wady, zapewnia Wykonawca, 

na koszt własny.  

11. W przypadku naprawy urządzenia/ sprzętu, termin gwarancji oraz rękojmi, o których mowa w pkt 2 i 

pkt 3 ulega przedłużeniu o czas pozostawania urządzenia/sprzętu w naprawie. W przypadku naprawy 

wiążącej się z wymianą części, termin gwarancji i rękojmi na wymienione części równy jest okresom, o 

których mowa w pkt 8 

 a)-b) i rozpoczyna swój bieg od daty wymiany części. 

12. Strony dopuszczają możliwość dostarczenia urządzenia/sprzętu wymagającego naprawy, za 

pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi przewozowe, na koszt i ryzyko gwaranta. 

12. Zamawiający nie ma obowiązku wykonywania serwisu urządzenia/sprzętu u Wykonawcy. 
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