załącznik nr 4 do umowy nr ..............................................

WZÓR
Karta Gwarancyjna
wykonanych robót w okresie gwarancji i rękojmi
sporządzona w dniu ..........................
1. Zamawiający: Gmina Kamienna Góra;
Al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra NIP 614-01-02-873,
2. Wykonawca ......................................................................................
3. Umowa (Nr, z dnia) ..........................................................................
4. Przedmiot umowy objęty kartą gwarancyjną :
„Przebudowa drogi w Dębrzniku, dz. nr 355”
5. Charakterystyka techniczna przedmiotu gwarancji:
Droga gminna wewnętrzna dz. nr 355 w Dębrzniku o nawierzchni asfaltowej.
6. Data odbioru końcowego: (dzień, miesiąc, rok) ..................................................
Ogólne warunki gwarancji jakości:
7.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejsza kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z
umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.
7.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy, jak również wszelkie
zastosowane podczas wykonania materiały na okres ........................( słownie:) miesięcy, (nie mniej jak 36 miesięcy)
licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego tj. od dnia ........................ .
7.3. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego usterek:
w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych, od daty pisemnego otrzymania zgłoszenia dotyczącego
uwidocznionych usterek wykonanych robót drogowych. Dopuszcza się zgłaszanie usterek telefonicznie przy czym
każdorazowe zgłoszenie usterek w tej formie, potwierdzone zostanie pisemnie – fax-em lub e-mailowo (elektroniczna
skrzynka poczta Wykonawcy) .
7.4 W przypadku, gdy zakres usterek nie wpływa na użytkowanie obiektu i uniemożliwia jego usuniecie w terminie
określonym w pkt 7.3 Wykonawca w terminie 3 (trzech) dni roboczych uzgodni termin wykonania ich usunięcia.
Odpowiedzialność Wykonawcy
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował usuwaniem wad lub wykonaniem
zobowiązań zawartych w Umowie.
Inne warunki gwarancji.
9. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw lub dostarczył rzecz nową
wolną od wad, termin gwarancji dla elementów naprawionych lub wymienionych biegnie na nowo od chwili naprawy lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

Udzielający gwarancji
........................ .............
(miejscowość, data)

...............................................
(pieczątka i podpis)

Akceptuję

