
  Załącznik nr 1 do Umowy – zał nr 4.1. do SIWZ  

KARTA GWARANCYJNA 

 

WYKONAWCA: ………………………………………… 

zwany w treści GWARANTEM  

udziela 

ZAMAWIAJĄCEMU – Gminie Branice, zwanemu w treści – UPRAWNIONYM 

gwarancji na następujące materiały, urządzenia / roboty: 

w tym w szczególności urządzenia zabawowe takie jak: 

…………….………………………………………………… 

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

………………………………….. ,  

urządzenia fitness (siłowe) takie jak: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

materiały i roboty na zamówieniu pod nazwą :   

dostarczone na budowę / wykonane na projekcie 

"Budowa placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Wysoka i 

Jakubowice” 

1. Wykonawca udziela gwarancji na czas od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 

robót przez Zamawiającego  do upływu … miesięcy od bezusterkowego odbioru końcowego 

inwestycji przez Zamawiającego . Wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty oraz użyte 

materiały i urządzenia nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych, produkcyjnych lub 

wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie 

obiektu i urządzeń. 

 

2. W ramach gwarancji UPRAWNIONEMU przysługuje roszczenie o nieodpłatne usunięcie wad 

i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym, w tym do naprawienia wadliwego urządzenia 

lub jego części albo do wymiany wadliwego urządzenia, zwróconego uprzednio przez 

użytkownika, lub jego części, na nowe. W przypadku dokonania przez Gwaranta naprawy 

wadliwego urządzenia lub jego części albo wymiany wadliwego urządzenia lub jego części na 

nowe, termin gwarancji  biegnie na nowo. 

3. UPRAWNIONY zgłasza wadę, wyznaczając termin jej usunięcia, pisemnie (drogą emailową ) 
GWARANTOWI, który w ciągu 1 dnia informuje o terminie przystąpienia do usunięcia wady. 
Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe we wskazanym powyżej terminie GWARANT 
zwróci się do UPRAWNIONEGO z wnioskiem o jego przedłużenie, przy czym GWARANT 
dołoży należytej staranności, aby usunąć wady w możliwie najkrótszym terminie. 

4. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancyjny zostaje 
przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia. 
W przypadku wymiany wyrobu na nowy, okres gwarancyjny biegnie na nowo od dnia 
dokonania wymiany lub ostatniej naprawy. 

5. GWARANT jest również zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód spowodowanych 
wadą fizyczną , która ujawni się w okresie gwarancyjnym. 

6. W sprawach nie uregulowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji przy 
umowie sprzedaży. 
 

GWARANT: 


