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OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE  
 

Wykonawca: ………………………………………....................................................………………………………………………… 

Adres:  ………………………………………....................................................………………………………………………… 

Telefon: ………………………………………............,e - mail………………………………………............, fax………………………………………............ . 

Udziela gwarancji jakości, (początek liczony od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego przyjęcia – przekazania przedmiotu umowy), na wykonane roboty pn.: Wykonanie 
robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wykonaj” dla inwestycji pn. „Modernizacja układu 
wentylacji mechanicznej kuchni w  21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP 
ZOZ w Busku-Zdroju” zgodnie z umową nr …………/PN/2019 z dnia …............2019 roku zawartą z 

21 Wojskowym Szpitalem Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym SP ZOZ w Busku-Zdroju, zwana dalej 

„Umową”. 

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………… miesięcznej gwarancji na wszystkie urządzenia 

będące przedmiotem zamówienia. 

 2. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości. 

 3. Udzielona gwarancja jakości i rękojmia za wady oznaczają, że Wykonawca ponosi będzie pełną 

odpowiedzialność za zaoferowany przedmiot zamówienia. 

 4. Okres rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg od daty protokólarnego 

bezusterkowego odbioru zainstalowanych urządzeń. 

 5. Gwarancja udzielona Zamawiającemu jest gwarancją wyłączną i zastępuje wszelkie inne 

gwarancje lub warunki przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. 

 6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w terminie ……….. godzin  od  momentu 

zgłoszenia. 

 7. Awarie oraz usterki będą zgłaszane przez Zamawiającego w formie wniosku reklamacyjnego 

na adres poczty elektronicznej Wykonawcy: ………………………………………….…………….. 

 8. Wykonawca gwarantuje nieprzerwaną i wolną od błędów pracę dostarczonego urządzenia  

w okresie trwania gwarancji. 

 9. Wykonawca, w ramach udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność za wszelkie 

czynności serwisowe związane z warunkami gwarancji określonymi przez producenta 

urządzenia. 

 10. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonym urządzeniu  

i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. 

 11. Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć termin gwarancji o czas, w którym wskutek wad, 

Zamawiający nie mógł z korzystać z przedmiotu zamówienia. 

 12. Wykonawca dokona stosownych zapisów w karcie urządzenia, dotyczących zakresu 

wykonanych napraw oraz zmiany okresu gwarancji. 

 13. W przypadku wymiany jakiegokolwiek elementu urządzenia objętego przedmiotem umowy na 

nowy, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę rozpocznie bieg od daty zamontowania 

elementu wolnego od wad. 

 14. W okresie trwania gwarancji jedynym uprawnionym do wykonywania napraw lub wymiany 

części jest autoryzowany serwis. 

 15. Zamawiający zastrzega sobie  prawo wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad w 

przypadku wystąpienia w okresie gwarancji 3 wad tego samego rodzaju. 

 16. Zamawiający będzie mógł dochodzić od Wykonawcy zapłaty kary umownej za opóźnienia w 

usunięciu wad w okresie gwarancji. 

 

 

 

.................................................................................................. 

(podpisy i pieczęci upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy) 


