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K A R T A     G W A R A N C Y J N A  
 

 
1. Nazwa  zadania: „………………….”. 

2. Zamawiający: 

………………………… 

3. Wykonawca (Gwarant): 

……………………………………….. 

4. Wykonawca gwarantuje należytą jakość robót wykonanych na podstawie Umowy z dnia 
………………………………….r. Zakres robót objętych gwarancją jakości wynika z Umowy i końcowego 
odbioru Robót. Szczegółowe zasady gwarancji jakości udzielonej przez dostawców na wmon-
towane urządzenia i materiały określone zostały w Instrukcjach eksploatacji i użytkowania 
przekazanych Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą. 

5. Warunki gwarancji: 

1) Wykonawca oświadcza, że roboty wykonane zostały zgodnie z podpisanymi przez Strony 

dokumentami wyszczególnionymi w punkcie 4 niniejszej Karty oraz zgodnie z dokumentacją 
techniczną dostarczoną przez Zamawiającego i wprowadzonymi w trakcie realizacji zmia-
nami, które znajdują odzwierciedlenie w Dzienniku Budowy oraz w dokumentacji powyko-
nawczej. 

2) W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad fizycz-
nych robót objętych gwarancją jakości, które powstały z winy Wykonawcy. 

3) O wykryciu wad Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę na piśmie 
w terminie do 7 dni od daty ich ujawnienia. 

4) Istnienie wad winno być potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

5) W ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę Strony uzgodnią sposób 
usunięcia wad oraz termin na usunięcie, uwzględniając specyfikę robót i możliwości tech-
niczno – organizacyjne Wykonawcy. 

6) Stwierdzenie usunięcia wady nastąpi protokolarnie nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. 

6. Nie podlegają gwarancji wady lub usterki powstałe na skutek: 

1) siły wyższej, 

2) normalnego zużycia robót objętych gwarancją jakości, 

3) szkód wynikłych z winy Zamawiającego lub osób trzecich, a w szczególności konserwa-
cji i użytkowania obiektu w sposób niezgodny z przeznaczeniem oraz instrukcją lub 
przepisami o użytkowaniu i konserwacji. 

7. Czas trwania gwarancji wynosi ….. miesięcy. Termin rozpoczęcia Okresu Gwarancji liczy się od 
dnia następnego po dniu ………………………………r. (termin potwierdzenia wykonania Robót wska-
zany  w Protokóle odbioru końcowego). Termin zakończenia Okresu Gwarancji upływa dnia 
……………………r. 

8. Koszty poniesione na obsługę nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego pokrywa podmiot 
zgłaszający reklamację. 

9. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości mogą być zgłoszone także po upływie Okresu Gwarancji, 
jeżeli przed jego upływem Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykryciu wady i Strony 
stwierdzą protokolarnie jej istnienie zgodnie z punktem 5 ppkt 4 niniejszej Karty. 

10. Pozostałe warunki realizacji gwarancji jakości za wady fizyczne robót reguluje Umowa oraz 
ustawa Kodeks Cywilny. 

 

W Y K O N A W C A  

 

……………………………… 


