Załącznik nr 6 do SIWZ

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT
-warunki gwarancji(wzór)

sporządzona w dniu ...............................................................................................
Zamawiający: Gmina Nowa Sucha, Nowa Sucha 59A, 96-513 Nowa Sucha
Wykonawca: ................................................................................................
...........................................................................................................................
Umowa
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (nr postępowania, umowa z dnia)
...........................................................................................................
Przedmiot umowy: roboty budowlane dla zadania: Budowa bieżni
lekkoatletycznej I skoczni do skoków w dal w miejscowości: Nowy
Kozłów Pierwszy, Kościelna Góra, Rokotów, Kozłowie Biskupim
Okres gwarancji: Wykonawca udziela ........... miesięcznej gwarancji liczonej od
dnia odbioru końcowego robót budowlanych, będących przedmiotem umowy.
Data odbioru końcowego: ...................
Ogólne warunki gwarancji jakości:
1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane,
montażowe oraz zainstalowane urządzenia, materiały i wyroby zawarte w
przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla całego w/w
zakresu rzeczowego.
2. Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty, użyte materiały i
zainstalowane urządzenia posiadają dopuszczenia do obrotu na podstawie
Prawa Budowlanego, pozwalają na prawidłową eksploatację oraz posiadają
wymagane prawem dopuszczenia i certyfikaty. Wykonawca na każde
żądanie Zamawiającego jest obowiązany okazać dokumenty
potwierdzające powyższe.
3. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego
usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.
4. Ustala się następujące formy zgłaszania (powiadamiania Wykonawcy) o
zaistniałych wadach:
e-mail: .........................................................................................................
faks: ............................................................................................................
pisemnie: ......................................................................................................
Zamawiający jest uprawniony do dokonania zgłoszenia wady w terminie
14 dni roboczych od wystąpienia (ujawnienia się) wady. Zgłoszenie
dokonywane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem lub
pisemnie – zgodnie z danymi wskazanymi w pkt 4 przez Wykonawcę.
5. Ustala się następujące terminy usunięcia wad:
1) w przypadku wady uniemożliwiającej prawidłową eksploatację
obiektu/urządzenia lub powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub

mienia, wada zostanie usunięta przez Wykonawcę niezwłocznie, nie
później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o wadzie,
2) pozostałe wady (tj. nie skutkujące zagrożeniem określonym w ppkt 1) i nie
wykluczające eksploatacji obiektu/urządzenia, Wykonawca usunie w
terminie 30 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o wadzie,
3) w uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy Zamawiający
może wyznaczyć inny niż określony w ppk1-2 termin na usunięcie wad.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający jest
uprawniony do naliczenia kar umownych za opóźnienie w wykonywaniu
zobowiązań gwarancyjnych, zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.
7. W razie niewykonania obowiązku usunięcia wady przez Wykonawcę,
Zamawiający jest upoważniony do dokonania tej czynności na koszt i
niebezpieczeństwo Wykonawcy.
8. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania
wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad. W
innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu
którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z
gwarancji nie mógł korzystać.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w
czasie prac nad usuwaniem wad.
10. Jeśli na zainstalowane/zamontowane w ramach wykonanych robót
budowlanych 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.
11. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady.

.........................................
Wykonawca
(udzielający gwarancji)

....................................................
Zamawiający

