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Załącznik nr 1  

do umowy Nr WRO-WA.2150.1.2015 

z dnia …….2015 r. 

 

 

 

_______________________________ 
(pieczęć firmowa wykonawcy) 

 

 

 

Dokument gwarancyjny (wzór) – nie załączać do umowy  

 

 

Przedmiot zamówienia: 

 

„Remont dachu na budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przy  

ul. Oławskiej 31”. 
 

Nazwa Wykonawcy:….................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................................... 

 

Adres: .............................................................................................................................................. 

 

......................................................................................................................................................... 

 

 

 

1. Wykonawca oświadcza, że objęte niniejszym dokumentem gwarancyjnym prace remontowe 

zostały wykonane zgodnie z umową Nr WRO-WA-2150.1.2015 z dnia ………… 2015 r. 

2. Deklaracja gwarancji jakości na wykonane prace remontowe i zastosowane materiały 

wynosi: ……………….miesięcy, licząc od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru 

końcowego robót lub daty potwierdzenia usunięcia wad, w razie ich stwierdzenia przy 

odbiorze przedmiotu umowy. 

3. Okres gwarancji: 

1) okres gwarancji, o którym mowa w ust. 2, biegnie od dnia podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru końcowego robót; 

2) okres gwarancji zostanie wydłużony o okres naprawy gwarancyjnej, liczony od dnia 

zgłoszenia wady podlegającej gwarancji, do dnia jej usunięcia przez Wykonawcę. 

4. Realizacja obowiązku gwarancyjnego przez Wykonawcę: 

1) gwarancja obejmuje bezpłatne usunięcie wad i usterek powstałych z winy niewłaściwego 

wykonawstwa lub zastosowania niewłaściwych materiałów; 
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2) Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad/usterek zgłoszonych przez 

Zamawiającego w okresie trwania gwarancji; 

3) w przypadku wystąpienia wad/usterek ujawnionych Wykonawca przystąpi do ich usuwania  

w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od pisemnego powiadomienia (poczta 

elektroniczna, faks) przez Zamawiającego i zakończy ich usuwanie w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego; 

4) w przypadku nie usunięcia wad/usterek w terminach określonych w pkt. 3), Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu kary umowne zgodnie z zapisami w § 7 ust. 3 umowy na wykonanie 

zamówienia; 

5) Wykonawca zwróci koszty naprawy gwarancyjnej zrealizowanej przez Zamawiającego 

poprzez zlecenie innemu Wykonawcy, w przypadku, gdy po dwukrotnym wezwaniu  

do usunięcia wady/usterki w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca jej 

nie usunie. 

 

Zamawiający nie będzie uzgadniał z Wykonawcą kosztów takiej naprawy gwarancyjnej. 

Wykonawca zobowiązany jest do ich pokrycia w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu 

zapłaty od Zamawiającego. 

 

5. Ogólne warunki gwarancji jakości: 

Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek: 

1) siły wyższej; 

2) szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a w szczególności użytkowania  

w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania; 

3) szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

_______________, dnia ____________2015 r. 
(miejscowość) 

 

 

 

 

_____________________________________ 
(czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy) 

 


