
 
 

Załącznik nr 8 do SIWZ_wzór karty gwaranycjnej  

 

………………………………….     Katowice………………… 
        pieczęć Wykonawcy 
 

DOKUMENT UDZIELENIA GWARANCJI JAKOŚCI 
 

zgodnie z zapisami umowy nr………………………………z dnia………………, której przedmiotem jest 
„Wymiana urządzeń odwadniających wraz z rurociągami technologicznymi na Oczyszczalni 

ścieków Podlesie w Katowicach” 
 
Beneficjent:  
Katowickie Inwestycje S.A. dawniej 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 …………….. r. Wykonawca (Gwarant) udziela 
Zamawiającemu, tj. Spółce Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura 
Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.) gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres od 
dnia …………………do dnia…………… (…..miesięcy).  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości w szczególności na 
wykonane/dostarczone w ramach przedmiotu umowy wszelkie wchodzące w jego skład: 

• urządzenia, 

• roboty ziemne, montażowe, odtworzeniowe, porządkowe, itp.  

• wszelkie inne zabudowane materiały, 

• wszelkie inne wykonane roboty budowlane / usługi / dostarczone materiały, 
 

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 zgłosił Wykonawcy wadę / usterkę przed upływem tego terminu.  

6. Wykonawca (Gwarant) obowiązuje się do bezpłatnego usunięcia zgłoszonych wad fizycznych 
/ usterek. 

7. Wykonawca przez cały okres gwarancji ponosi odpowiedzialność za szkody w zdrowiu 
i mieniu Zamawiającego, Operatora oczyszczalni oraz osób trzecich, które powstały 
w związku z wadą / usterką przedmiotu umowy lub powstałych podczas ich usuwania.  

8. Wykonawca zobowiązuje się na czas usunięcia wady lub usterki przedmiotu umowy zapewnić 
Zamawiającemu takie rozwiązanie tymczasowe umożliwiające ciągłość pracy układu. W 
przypadku niewywiązania się Wykonawcy z powyższego, Zamawiającemu przysługiwać 
będzie prawo zlecenia rozwiązania zaistniałej sytuacji osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, 
a Wykonawca zobowiązuje się ponieść te koszty.  

9. W przypadku, gdy na Zamawiającego zostaną nałożone dodatkowe opłaty, kary pieniężne, 
które powstały w związku z wadą / usterką przedmiotu umowy lub powstały podczas 



ich usuwania, Zamawiający przeniesie na Wykonawcę w/w koszty, a Wykonawca 
zobowiązuje się je ponieść.    

10. 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 48 godzin od momentu stwierdzenia wady. 

11. W ramach Gwarancji Wykonawcy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących 
świadczeń:  

a. w okresie obowiązywania Gwarancji Producenta: 
− w przypadku, gdy zajdzie zdarzenie, które jest objęte Gwarancją Producenta, 

Wykonawca wykona w imieniu i na rzecz Klienta wszelkie procedury, uprawnienia 
i czynności związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu gwarancji udzielonych przez 
producentów, jakie określone są w Gwarancji Producenta, z zastrzeżeniem 
postanowień określonych w pkt. 12, 

− jeśli do wykonania w/w uprawnień potrzebne będzie udzielenie dodatkowego 
pełnomocnictwa, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego, a Zamawiający 
niezwłocznie udzieli Wykonawcy takiego pełnomocnictwa, 

− jeśli dany producent nie wywiąże się z obowiązków gwarancyjnych wynikających 
z udzielonej przez siebie Gwarancji Producenta, a roszczenie Zamawiającego 
będzie uzasadnione, wówczas Wykonawca samodzielnie wykona przysługujące 
Zamawiającemu świadczenia w zakresie analogicznym jak wynikający z danej 
Gwarancji Producenta, 

b.  po upływie okresu obowiązywania Gwarancji Producenta, Wykonawca wykona na 
rzecz Zamawiającego wszystkie obowiązki gwarancyjne, w zakresie analogicznym jak 
wynikające z Gwarancji Producentów, tj. wykona na rzecz Zamawiającego takie 
same obowiązki jakie miałby wykonać producent na podstawie Gwarancji 
Producenta, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 12. (dotyczy sytuacji, w której 
gwarancja Wykonawcy, zgodnie z deklaracją, będzie obowiązywać w okresie 
dłuższym niż gwarancja producenta przewidziana dla danego komponentu). 

 

12. Zasady napraw gwarancyjnych  
a. W przypadku, gdyby w trakcie okresu gwarancji Wykonawcy została ujawniona 

jakakolwiek wada lub usterka, Wykonawca rozpocznie niezwłocznie prace naprawcze 
na swój własny koszt, nie później niż w terminie 48 godzin od momentu 
powiadomienia o zaistnieniu wady lub usterki. 

b.  Naprawy gwarancyjne w ramach Gwarancji Wykonawcy realizowane będą w formule 
door-to-door. 

c.  Czas pełnego usunięcia awarii i przywrócenia instalacji do prawidłowego działania 
ma wynosić maksymalnie 14 dni roboczych od chwili zgłoszenia usterki. W przypadku, 
gdy usunięcie usterki wymaga sprowadzenia urządzenia lub części, czas ten może być 
dodatkowo przedłużony o termin dostawy od producenta. 

d.  Jeżeli w okresie gwarancji w tym samym urządzeniu lub elemencie 3-krotnie zostaną 
stwierdzone wady lub usterki, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany na swój 
koszt do wymiany tego urządzenia lub elementu na nowy, wolny od wad. 

e.  Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do napraw w terminie wskazanym w pkt. a lub nie 
będzie przeprowadzał napraw w terminach określonych w pkt. a i c, Zamawiający po 
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do przystąpienia do naprawy lub wykonania 
naprawy bez wyznaczania dodatkowego terminu, będzie uprawniony do zlecenia 
określonej naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Dokonanie naprawy przez 
Zamawiającego na podstawie niniejszego postanowienia nie powoduje utraty praw z 
gwarancji producenckiej ani rękojmi. 

f.  Naprawy mogą być przeprowadzane jedynie w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami Prawa Właściwego, specyfikacjami materiałowymi, Normami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

g.  W ramach udzielonych gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania 
na własny koszt przeglądów gwarancyjnych w liczbie wymaganej przez 
producenta/ów sprzętów, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym celem 
prawidłowej eksploatacji urządzeń w okresie gwarancji. Wykonawca przedłoży 
harmonogram przeglądów wraz z ich zakresem do akceptacji Zamawiającego. Inne 
szczegółowe warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego określają dokumenty 



gwarancyjne, dostarczone wraz z urządzeniami. Z przeglądu gwarancyjnego strony 
sporządzą Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w którym zostaną opisane wszelkie 
wady (w tym usterki), oraz w przypadku wad kwalifikujących się do usunięcia – 
termin na ich usunięcie.  

h. Wszystkie materiały, komponenty, podzespoły lub urządzenia wymienione w ramach 
napraw gwarancyjnych będą fabrycznie nowe, o równej lub wyższej jakości niż 
materiały, komponenty, podzespoły lub urządzenia podlegające wymianie. 

i. Wszelkie koszty, w tym urządzeń i narzędzi, robocizny, materiałów lub części 
zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonywania napraw gwarancyjnych będą 
ponoszone przez Wykonawcę. 

 
13. 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. 

14. Każdorazowe usunięcie wady / usterki winno być stwierdzone protokołem podpisanym przez 
Wykonawcę, Zamawiającego i Operatora oczyszczalni.  
      
 

 
 
      ……………………………………………………………………. 
      (podpisy osób reprezentujących Wykonawcę) 


