
ZP/21/PN/2018 
04320 – Budowa drogi łączącej WPT z WPP – Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Otyńskiej we Wrocławiu   

 
 

1 z 3 

Załącznik nr 6.2  
Wzór Karty Gwarancyjnej dla Części 2 

04320 – Budowa drogi łączącej WPT z WPP – Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Otyńskiej 

we Wrocławiu – Zadanie 2 – Otyńska 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  

 

 

 

ZP/21/PN/2018 

1. Zamawiający: 

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje 
Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa 
nr 26/III/Z/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 września 2011 działająca jako wspólny zamawiający, we własnym 
imieniu oraz w imieniu: 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Na Grobli 14/16, 50-
421 Wrocław na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy PZP, w związku z zawartym Porozumieniem z dnia 21 kwietnia 
2008 
 
 
 

2. WYKONAWCA: 

 

KARTA GWARANCYJNA 
 
Sporządzona w dniu: ………………………. r. 
 

1. Zamawiający: Gmina Wrocław oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 

2. Wykonawca: ………………………………………….. 
3. Umowa : 04320 – Budowa drogi łączącej WPT z WPP – Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Otyńskiej we Wrocławiu – 

Zadanie 2 – Otyńska 

4. Data odbioru końcowego: ……………………..r. 
 
Gwarancja obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach Umowy, wbudowane i zamontowane 
w ramach umowy Urządzenia oraz materiały użyte w ramach Umowy, a także wyposażenie dostarczone w ramach 
Umowy (przedmiot gwarancji). 
 
Warunki gwarancji: 

1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie 

z umową, Decyzją nr ________ z  dnia _______.2018 r. pozwolenia na budowę, dokumentacją projektową, 

Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi. 
 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość użytkową, wydajnościową, 

jakościową, funkcjonalną, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 
 
3. Okres gwarancji na przedmiot gwarancji licząc od daty wydania Świadectwa Przejęcia, a w przypadku stwierdzenia 

prac zaległych - od dnia protokolarnego potwierdzenia ich wykonania, wynosi zgodnie z ofertą Wykonawcy 

……………. lat* gwarancji, z wyłączeniem: 

a) zieleni i nasadzeń, 

b) organizacji ruchu docelowego, 

na które okres gwarancji wynosi 3 lata  licząc jak wyżej. 

 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
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4. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa w przypadkach określonych 

w art. 581 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego oraz w przypadkach przewidzianych w Warunkach Kontaktowych Ogólnych 

i Szczególnych. 
 

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie dokumentów gwarancyjnych na zamontowane wyroby i Urządzenia, 

wystawione przez ich producentów zgodnie z Kontraktem, w tym zgodnie z PFU. Wykonawca, na wniosek 

Zamawiającego, jest zobowiązany scedować na Zamawiającego uprawnienia z tytułu gwarancji, przekazać 

oryginały dokumentów gwarancyjnych  oraz pomóc w dochodzeniu roszczeń. 
 

6. Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich przeglądów serwisowych koniecznych do utrzymania przez 

Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji, w tym również w odniesieniu do wszelkich Urządzeń, wyrobów 

i materiałów, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego kosztów wykonania tych przeglądów 

serwisowych. Wykonawca oświadcza, że powyższe zobowiązanie jest objęte Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową. 

Zamawiający pokryje jednak koszty wymiany zużytych części, chyba, że zużycie jest konsekwencją istnienia wady 

objętej gwarancją. 
 

7. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze 

końcowym, a także przy wydawaniu Świadectwa Przejęcia jeśli tak zostało ustalone.  
 

8. Jeżeli w trakcie okresu gwarancji pojawią się wady, Wykonawca przed przystąpieniem do ich naprawy przedstawi 

i uzgodni z Zamawiającym zakres i technologię ich naprawy.  
 

9. W okresie gwarancji Wykonawca usuwając wady/usterki: 
- zapewni, że roboty  wymagające zajęcia pasa drogowego będą prowadzone po przedłożeniu do ZDiUM 

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastępczego,  
- pokryje wszelkie koszty wykonania objazdów i komunikacji zastępczej w przypadku konieczności wyłączenia  

z eksploatacji pasa drogowego, torowiska dla realizacji robót objętych gwarancją. 
 

10. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie  

i w następujących terminach:  

a) jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z jego przeznaczeniem w całości 

lub w części  – niezwłocznie (Zamawiający określi w wezwaniu pisemnym); 

b) w pozostałych przypadkach - w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia lub w innym terminie technicznie 

możliwym, wyznaczonym przez Zamawiającego.  
 

11. Na 1 miesiąc przed upływem okresu gwarancji Wykonawca ma obowiązek pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego o gotowości do pogwarancyjnego odbioru robót. 
 

12. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, stwierdzonych w okresie 

gwarancji, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru 

Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 

13. Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego. 
 

14. W przypadku, o którym mowa w pkt. 12. Zamawiający nie traci gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 
 

15. Dokumentację powykonawczą i protokół przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania przechowuje 

Zamawiający. 
 

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad. 
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17. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

gwarancji. 
 
 
 
 
Warunki gwarancji podpisali: 
 
…………………………………………….. 
Udzielający gwarancji upoważniony 
przedstawiciel Wykonawcy 
 
……………………………………………… 
Przyjmujący gwarancję 
przedstawiciel Zamawiającego 

 
 

*W razie nie wskazania w ofercie okresu gwarancji zostanie wpisany okres 5 lat. 
 
 


