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UZ.282.22.2021.MM 

Załącznik nr 4 do umowy nr 44/2021 z dnia  
……………….. 2021 roku  - Karta gwarancyjna  

 

 

Karta Gwarancyjna 

§ 1 
1. Na wykonany przedmiot umowy  tj.: Budowa przejścia dla pieszych (podestu drewnianego – 

wariant z poręczą) znajdującego się nad zagłębieniem terenu w miejscu udostępnianym 
turystycznie (przyrodniczo-kulturowa ścieżka edukacyjna zielona) na terenie Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego. 
 

Wykonawca …………………………………………………………………………………………………….udziela gwarancji 
jakości dla zadania na okres 3 lat, licząc od daty podpisania protokołu końcowego prac. 

 

2. Wadę podlegającą usunięciu w ramach niniejszej gwarancji stanowi: 
1) jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach, utworach 

powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, 
powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z 
przeznaczeniem; 

2) zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy;  
3) obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; 
4) obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.  
5) Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie stanowi własności 

Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. 
 

§ 2 

1. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt ujawnionych wad 
przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.   

2. Zamawiający, w przypadku wykrycia wady, zawiadomi o niej Wykonawcę drogą mailową na adres 
mailowy………………………………………………………….… lub faksem pod numer telefonu …………………………. 
wyznaczając, odpowiedni do rodzaju wykrytej wady, termin do jej  usunięcia. 

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wady, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości  0,3 %  wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §21 ust. 1 
umowy nr  44/2021 z dnia ………………………. 2021 roku za każdy dzień zwłoki. 

4. W przypadku nieusunięcia wady we wskazanym terminie,  Zamawiający będzie również uprawniony 
do zlecenia jej usunięcia innemu podmiotowi na ryzyko i koszt Wykonawcy .  

§ 3 

Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone przez Zamawiającego również po upływie 
okresu  gwarancji, jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomi o wadzie Wykonawcę.   

 

Zamawiający                        Wykonawca (Gwarant)
  

 
 
 

 

 


