MPK.261.4.2019.AG

Załącznik nr 8 do SIWZ

KARTA GWARANCYJNA
sporządzona w dniu …………………………… 2019 r.
zadania na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rewitalizacja
obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej” Program:
Regionalny Program Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VI.
Spójność przestrzenna, Działanie:6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej w okresie gwarancji
i rękojmi.
1. Zamawiający:
Muzeum Podkarpackie w Krośnie, ul. J. Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno, NIP 6841048586;
Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie, ul. J. Piłsudskiego 14,38-400 Krosno, NIP 6840010446;
2. Wykonawca:………………………………………………………………………………………………………………..
3. Umowa (nr z dnia): ……………………………………………………………………………………………………..
4. Przedmiot umowy – obiekt/roboty budowlane objęte kartą gwarancyjną:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Data odbioru końcowego (dd.mm.rrrr):………………………………….
6. Ogólne warunki gwarancji jakości:
6.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został
wykonany zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami technicznobudowlanymi.
6.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.
6.3. Okres gwarancji wynosi ……….. miesiące licząc od daty odbioru końcowego.
6.4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze końcowym. O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiający
obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.
6.5. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:
a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu –
natychmiast,
b) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w spisanym protokole oraz
wezwaniu do usunięcia wad,
c) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad,
d) usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie,
e) na elementy objęte robotami poprawkowymi Wykonawca udziela gwarancji na okres
wskazany w pkt 6.3 (tj. ………. miesięcy) licząc od daty spisania protokołu usunięcia
wad.
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6.6. W przypadku opóźnienia w usuwaniu wad w stosunku do terminu określonego
w protokole, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy i dodatkowo obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z zapisami umowy.
6.7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady
fizyczne obiektu/robót powstałe w okresie trwania rękojmi.
6.8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie
prac nad usuwaniem wad.
6.9. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:
a) siły wyższej,
b) szkód wynikłych z winy Zamawiającego.

Warunki gwarancji podpisali:

________________________________________
Udzielający gwarancji i rękojmi Przedstawiciel Wykonawcy

____________________________________________
Przyjmujący gwarancję i rękojmię Przedstawiciel Zamawiającego
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