Załącznik nr 4a do SIWZ_wzór karty gwarancyjnej
………………………………….
pieczęć Wykonawcy

Katowice…………………

DOKUMENT UDZIELENIA GWARANCJI JAKOŚCI
zgodnie z zapisami umowy nr………………………………z dnia………………, której przedmiotem jest
„Dostawa i montaż urządzeń pomiarowych na Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach”
Beneficjent: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. (Zamawiający)
Imię i nazwisko osoby/osób działających w imieniu Wykonawcy (Gwaranta)
……………………………………
………..…………………………..
Nazwa i adres Wykonawcy (Gwaranta)
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
1. Zgodnie z zapisami umowy nr…………………….z dnia………………….Wykonawca (Gwarant)
udziela Zamawiającemu, tj. Katowickiej Infrastrukturze Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.
gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres od dnia …………………do dnia……………
(….. miesięcy).
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone w ramach przedmiotu umowy:
• Urządzenia.
3. W przypadku ujawnienia przez Zamawiającego wady lub usterki czas gwarancji ulega zawieszeniu
na okres od zgłoszenia wady lub usterki Wykonawcy do czasu jej naprawy lub usunięcia.
4. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw, termin
gwarancji ulega odwieszeniu i biegnie dalej od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad /
usterki. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu, którego Zamawiający wskutek wady /
usterki nie mógł z przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać.
5. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu
gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę / usterkę przed upływem tego terminu. W takim przypadku
roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu okresu gwarancyjnego podanego w ust. 1 od dnia
ujawnienia wady / usterki.
6. Wykonawca (Gwarant) obowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych / usterek do 21 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia, a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym
przez strony terminie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady / usterki w
wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej
wady / usterki osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
7. Wykonawca przez cały okres gwarancji ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu i zdrowiu osób
trzecich, które powstały w związku z wadą / usterką przedmiotu umowy lub powstałych podczas
ich usuwania.
8. W razie pojawienia się w okresie udzielonej gwarancji wad / usterek, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność, Zamawiający zgłosi wadę / usterkę na piśmie na adres Wykonawcy (Gwaranta)
w tym faksem na nr…………………………. lub elektronicznie na adres e-mail…………..Wykonawcy
w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady.
9. Niezależnie od przysługujących Zamawiającemu uprawnień z tytułu rękojmi oraz gwarancji,
podmiotem uprawnionym do zgłaszania powstałych wad w ramach roszczeń gwarancyjnych oraz
z tytułu rękojmi jest Dzierżawca majątku (operator oczyszczalni), którym jest spółka Katowickie
Wodociągi S.A.

………………………………………….
(podpisy osób reprezentujących Wykonawcę)
Nr ref.: KIWK/TOt/21/II/2020/DOSTAWA_URZĄDZENIA POMIAROWE_OS GIGABLOK

