
KARTA GWARANCYJNA 
 

Gwarantem będącym Wykonawcą Umowy nr ……………… z dnia ………. jest ………………………………….. 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Zamawiający:  

GMINA KROCZYCE, z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce  

 
§1 

Przedmiot i termin gwarancji 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy. 
2. Okres gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot Umowy wynosi zgodnie z ofertą 

Wykonawcy wynosi …………….. od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu dostawy 
i podpisania protokółu odbioru końcowego.  

3. Gwarancja obejmuje sprzęt o następujących numerach seryjnych: 
1) ………………………… 
2) ………………………… 
3) ………………………… 
4) ………………………… 
5) ………………………… 
6) ………………………… 
7) ………………………… 
8) ………………………  . 
9) ………………………… 
10) ………………………… 
11) ………………………… 
12) ………………………… 
13) ………………………… 
14) ………………………… 
15) ………………………… 
16) ………………………… 
17) ………………………… 
18) ………………………… 
19) ………………………… 
20) ………………………… 

 
§2 

Obowiązki i uprawnienia stron 

1. O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę/Gwaranta w formie pisemnej 
w terminie 3 dni od ujawnienia wady, podając jej rodzaj. 

2. W przypadku wystąpienia wad Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym 
celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jeżeli jednak stwierdzone wady uniemożliwiałyby 
użytkowanie przedmiotu niniejszej gwarancji, a także gdy ujawniona wada może skutkować 
zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska albo wystąpieniem 
niepowetowanej szkody dla Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest przystąpić do 
usunięcia wady niezwłocznie, tj. w terminie do 7 dni od powiadomienia i usunięcia jej 
w najwcześniej możliwym terminie. 

3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może 
zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady innemu podmiotowi na koszt 
Wykonawcy.  

4. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu 
odbioru prac z usuwania wad. 

§3 
Komunikacja 

1. O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie 
przedstawiciela gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie e-mailem na wskazane numery 
telefonów i adresy.  

2. Pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres:  



…………………………………………………………………………………………………………… 
3. Pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:  

Gmina Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce 
4. O zmianach danych teleadresowych strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie 

później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysyłania korespondencji 
pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

 
§4 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności 
postanowienia kodeksu cywilnego. 

 

………………………………………… 
(podpis Wykonawcy/Gwaranta) 


