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KARTA GWARANCYJNA 

NA WYKONANIE I MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH 

 

Umowa nr JG-PU-2011-17 z dnia ………………………. 

 

Gwarant- Wykonawca: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NIP …………………………………, REGON …………………………… 

 

Uprawniony z Gwarancji - Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK”  

Sp. z o.o., Plac Piastowski 12, 58-560 Jelenia Góra 

 

1. Oświadczenie i zapewnienie Gwaranta 

Gwarant niniejszym oświadcza i zapewnia Uprawnionego z Gwarancji, że wykonane przez niego 

i zamontowane tablice informacyjne stanowiące przedmiot umowy JG-PU-2011-17, zostały wykonane 

prawidłowo, zgodnie z pozwoleniem na budowę, umową nr JG-PU-2011-17, projektem budowlanym, 

projektem wykonawczym, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz obowiązującymi zasadami 

wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawa 

budowlanego. 

 

Niniejsza Gwarancja jest wykonalna bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania 

na piśmie od Uprawnionego z Gwarancji. 

 

2. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji 

2.1 Gwarant będzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z Gwarancji za wszelkie wady Robót, 

które zaistnieją po dacie odbioru końcowego, aż do upływu terminu wynikającego z niniejszej 

Gwarancji.  

2.2 Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość 

użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych Robót, a w szczególności Gwarant zapewnia, że: 

 użyte materiały są odporne na warunki atmosferyczne,  

 napisy zachowają czytelność informacji i wysoki poziom estetyczny w okresie obowiązywania 

gwarancji, 

 plansze i konstrukcje metalowe są zabezpieczone antykorozyjnie, w sposób zapewniający 

nierdzewność w okresie obowiązywania Gwarancji, 

2.3 Odpowiedzialność Gwaranta za wady Robót obejmuje zarówno wady Robót, które ujawniły się 

po odbiorze końcowym, lecz powstały przed tą datą, jak również te wady, które powstały 

po dokonaniu odbioru końcowego przez Zamawiającego, lecz za które odpowiedzialność ponosi 

Gwarant. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji obejmuje obowiązek usunięcia wad 

Robót na własny koszt i własnym staraniem. W przypadku nie usunięcia wad Robót w terminie 

wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji, Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony 

do wdrożenia procedury reklamacyjnej, zgodnie z punktem 4.2 niniejszej Gwarancji. 
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2.4 Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty w mieniu osób trzecich, które spowodował 

w czasie prac związanych z usuwaniem wad oraz powstałych w związku z wystąpieniem wad.  

 

3. Termin obowiązywania Gwarancji 

3.1 Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu niniejszej Gwarancji rozpoczyna się z dniem zakończenia 

odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru końcowego i kończy po upływie 

60 miesięcy licząc od tej daty. 

3.2 W okresie obowiązywania Gwarancji Gwarant zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych po odbiorze końcowym. 

 

4. Procedura reklamacyjna 

4.1 O istnieniu wady Uprawniony z Gwarancji zawiadomi Gwaranta pisemnie. W piśmie zostanie 

wyznaczony przez Uprawnionego z Gwarancji termin na usunięcie stwierdzonych wad, nie dłuższy 

niż 7 dni. 

4.2 Strony mogą uzgodnić, że wady usunie Uprawniony z Gwarancji w zastępstwie Gwaranta i na jego 

koszt. Usunięcie wad musi zostać stwierdzone protokolarnie. 

 

5. Postanowienia końcowe 

5.1 Adres Gwaranta, na który Uprawniony z Gwarancji zobowiązany jest przesyłać dokumenty 

w procedurze reklamacyjnej: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.2 Gwarant jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Uprawnionego z Gwarancji o zmianie 

adresu Gwaranta. W przypadku niepowiadomienia Uprawnionego o zmianie adresu Gwaranta, 

za skuteczne uznaje się przesłanie dokumentów w procedurze reklamacyjnej na ostatnio znany 

adres Gwaranta. 

5.3 Gwarancję sporządzono w dwóch jednolicie brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

Podpis Gwaranta: 

 

Data wystawienia dokumentu Gwarancji: 


