Zał. nr 10
DOKUMENT GWARANCYJNY
W powołaniu na art.577 §1 Kodeksu cywilnego Wykonawca (Gwarant), tj. ……………..……………
z siedzibą ……………………………………… NIP ………………………
gwarantuje Zamawiającemu, tj. Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Pile, ul. Lotnicza 6,
64-920 Piła, NIP 764-20-69-221 w związku z zawartą umową w dniu ………………., Ŝe przez okres 36
miesięcy przedmiot zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Pile wraz z przebudową istniejącej części” jest wolny od wad.
Warunki gwarancji:
1. Termin gwarancji rozpoczyna się od chwili protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego
przedmiotu zamówienia.
2. Gwarancja obejmuje wady fizyczne ujawnione w okresie objętym gwarancją powstałe z winy
materiału bądź wadliwego wykonania robót.
3. W ramach gwarancji Zamawiającemu przysługuje roszczenie o nieodpłatne usunięcie wad
fizycznych.
4. Okresem gwarancji objęty jest cały zakres będący przedmiotem umowy – w tym instalacje i
urządzenia niezaleŜnie od okresu gwarancji podawanego przez producenta i dostawcę urządzeń.
Gwarantem zamontowanych urządzeń i instalacji jest Wykonawca.
5. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zuŜycia się materiałów w trakcie eksploatacji oraz wad
powstałych z winy uŜytkowania osób trzecich.
6. W przypadku ujawnienia wad fizycznych Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić
Wykonawcę o powstałych wadach.
7. Wykonawca przystąpi do usunięcia zgłoszonych wad w terminie 7 dni od momentu ich
zgłoszenia, a usunie w terminie ustalonym przez strony.
8. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancji zostaje przedłuŜony o
okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia.
9. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji awarii/wady w obiekcie Wykonawca przystąpi
niezwłocznie do jej usunięcia, lecz nie później niŜ w ciągu 24 godzin od otrzymania
powiadomienia przekazanego w jakiejkolwiek formie, np. pisemnego, ustnego, telefonicznego
potwierdzonego faksem lub przez doręczenie pisma. Po bezskutecznym upływie tego terminu
oraz w sytuacji zagraŜającej Ŝyciu ludzkiemu lub mogącej spowodować znaczne straty finansowe
Zamawiający moŜe natychmiast przystąpić do usuwania awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą karta gwarancyjną mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
Data………………..

…………………………………………….
Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy (Gwaranta) lub osoby/osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

