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KARTA GWARANCYJNA 

Sporządzona w dniu: ……..2022r. 

1. Zamawiający: Gmina Osiek, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek 

2. Wykonawca:  

3. Umowa:   

4. Przedmiot umowy: „Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy 

stadionie Klubu sportowego  Piast Osiek” 

5. Data odbioru końcowego: ……………………………………………………… 

Gwarancja obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane wykonane i materiały użyte 

w ramach umowy, o której mowa w pkt. 3. 

Warunki gwarancji 

1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji 

został wykonany zgodnie z umową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-

budowlanymi. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające 

wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 

3. Okres gwarancji na wykonane prace wynosi …… miesięcy. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych po odbiorze końcowym. 

5. W przypadku ujawnienia wady Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy na piśmie. 

6. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 

a) jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie 

z obowiązującymi przepisami – niezwłocznie; 

b) w pozostałych przypadkach w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 

7. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad zgłoszonych przez 

Zamawiającego, stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca upoważnia 
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Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru 

Zamawiającego, na koszt Wykonawcy. 

8. Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego. 

9. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7. Zamawiający nie traci gwarancji udzielonej 

przez Wykonawcę. 

10. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nową lub też 

po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy się na nowo. W 

innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 

wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej 

korzysta. 

11. Dokumentację powykonawczą i protokół przekazania przedmiotu gwarancji do 

użytkowania przechowuje Zamawiający. 

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

w czasie prac nad usuwaniem wad. 

13. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu 

rękojmi za wady przedmiotu gwarancji. 

14. Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową zainstalowano 

urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda 

odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca 

przed ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiającego. Wykonawca odpowiada 

za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty w okresie gwarancji. 

15. Jeśli na zainstalowane w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową 

urządzenia, materiały budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela 

gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu 

udzielonej przez siebie gwarancji. 

 

 

Warunki gwarancji podpisali: 

 

 

………………………..………...     ……………………………… 

Przyjmujący gwarancję       Udzielający gwarancji 

 


