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Załącznik do Umowy  

 

MINIMALNE ZAPISY GWARANCJI 

 

1. WYKONAWCA (Gwarant) 

…………………………………………………………………,   

NIP……………………….,: REGON ………………….. 

2. ZAMAWIAJĄCY (Beneficjent gwarancji) 

…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

3. PRZEDMIOT GWARANCJI. 

Roboty budowlane obejmujące cały zakres przedmiotowy umowy o roboty budowlane z dnia ……………. nr ……. 

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. NAZWA INWESTYCJI  

„Budowa rampy rozładunkowej w Teatrze Powszechnym pl. Jagielloński”" 

Okres gwarancji wynosi ……………od daty obioru końcowego Przedmiotu Umowy , tj. od dnia …………... do dnia 
…………………… 

5. DATA ODBIORU KOŃCOWEGO ....................................................................................................... 

6. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (GWARANTA) 

Wykonawca (Gwarant)  oświadcza, że: 

1) roboty objęte niniejszą kartą gwarancyjną zostały wykonane zgodnie z Umową o roboty budowlane  
z dnia ............... nr ........................., zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, 

2) stworzył konieczne podstawy formalno – prawne oraz warunki organizacyjne i techniczne, niezbędne 
do należytego wypełnienia warunków gwarancji w całym jej okresie, 

7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY (GWARANTA) 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub 
dostarczenia rzeczy wolnej od wad w następujących terminach: 
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a) awarii, wad zagrażających awarią – niezwłocznie po ich zgłoszeniu, a jeżeli usunięcie awarii lub 
wady z obiektywnych względów technicznych nie jest możliwe w tym trybie, to niezwłocznie po 
ustąpieniu przeszkody, 

b) pozostałych wad – w terminie ustalonym przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający 
określając ten termin brać będzie pod uwagę możliwości techniczne wykonania prac 
związanych z usunięciem danej wady, 

2) ścisłego współdziałania z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego w przypadku usuwania wad 
w czynnym obiekcie lub jego części w celu zminimalizowania ograniczeń i uciążliwości związanych  
z wykonywanymi pracami, a w szczególności: 

a) uzgadniania i ścisłego przestrzegania terminów, zakresów i sposobów przygotowania oraz 
prowadzenia prac, 

b) zapewnienia w okresie usuwania wad, gdy jest to technicznie możliwe i uzasadnione, na każde 
żądanie Zamawiającego, środków i warunków technicznych do funkcjonowania przedmiotu 
gwarancji zgodnie ze swoim przeznaczeniem, 

c) zapewnienia ciągłego nadzoru przez osobę, której zakres kompetencji zostanie w każdym 
przypadku określony w formie pisemnej i przekazany Zamawiającemu, przez cały okres 
prowadzenia prac, tj. w fazie identyfikacji ich zakresu, przygotowania, wykonywania, 
sprawdzania, rozruchu i przekazania Zamawiającemu. 

 

 

………………………………. 

Wykonawca (Gwarant) 

 

 

 
 


