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Załącznik nr 6 do WZ 

 

Karta gwarancji jakości wykonanych robót 

 

sporządzona w dniu ............................................................................................................. 

1. Zamawiający: .................................................................................................................. 

2. Wykonawca ..................................................................................................................... 

3. Umowa nr z dnia ............................................................................................................. 

4. Przedmiot umowy: .......................................................................................................... 

5. Data odbioru końcowego: dzień ............. miesiąc ........................... rok .............. 

6. Ogólne warunki gwarancji jakości. 

6.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji 

został wykonany zgodnie z umową, warunkami zamówienia, szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia oraz aktualnymi Zasadami promocji Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, przedstawionymi na stronie 

internetowej www.pois.gov.pl w zakładce „Zasady promocji” w szczególności 

zgodnie z „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ 2007-2013” wraz  

z załącznikiem „Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz 

projektowania tablic i naklejek w promocji projektów 

6.2. Do karty gwarancyjnej dołączono wymagane przepisami dokumenty, dopuszczające 

użyte materiały do powszechnego stosowania. 

6.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanej usługi. 

6.4. Okres gwarancji wynosi  

a) Tablice informacyjne - co najmniej 12 miesięcznej gwarancji jakości, licząc 

każdorazowo od daty wydania asortymentu.  

b) Tablice pamiątkowe - co najmniej 60 miesięcznej gwarancji jakości, licząc 

każdorazowo od daty wydania asortymentu 

licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. 

6.5. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych po odbiorze końcowym. 

6.6 O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić 

Wykonawcę na piśmie. 

6.7.Ustala się następujące terminy usunięcia wad: 

a) 5 dni roboczych, liczonych od dnia powiadomienia przez Zamawiającego  

o stwierdzonych nieprawidłowościach 

6.8.Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

6.9.W przypadku usunięcia wad okres gwarancji, w zakresie dokonanej naprawy, biegnie 

na nowo. 

6.10. W przypadku opóźnienia w usuwaniu wad, dłuższego niż podanego w pkt. 6.7, 

Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy  

i dodatkowo obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z § 8 ust.2, umowy 

nr..............................., liczoną od dnia zgłoszenia wad do dnia zlecenia usunięcia 

wad innemu podmiotowi. 
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6.11. Kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia 

Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanego w dniu odbioru 

protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 

6.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował  

w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek. 

6.13. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego 

wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

1) zmianie adresu lub firmy; 

2) zmianie osób reprezentujących strony; 

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 

4) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 

 

 

 

 

WYKONAWCA: 


