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Załącznik nr 9 do SIWZ

WZÓR GWARANCJI
na roboty budowlane wykonane na podstawie
umowy nr …………………………. z dnia ……………………………r.
dotyczącej zadania pn.:
„Przebudowa skrzyżowania ulic: Ligonia i ks. Pojdy (DP 5613S)
w dzielnicy Leszczyny".
udzielona przez:
……………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………
z
siedzibą
w
………………………..…………..…….……………………………
przy
ul.
…………………..………………………………………….,
reprezentowaną
przez
………………………………………………………………..…………………………………………………………………..,
zwanym w dalszej części Wykonawcą,
na rzecz
Powiatu Rybnickiego – Zarządu Dróg Powiatowych z siedzibą w Rybniku przy ul. Jankowickiej 49,
reprezentowaną
przez
………………………………………………………………..…………………………………………………………………..,
zwanym w dalszej części Zamawiającym,
o następującej treści:
§1
1. Wykonawca – gwarant udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot (roboty budowlane, wbudowane
materiały, instalacje, urządzenia) objęty umową nr ………….……. z dnia ………………….. r. na okres
………………….. miesięcy liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót tj.
od ……………………….
2. W okresie gwarancji Wykonawca ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad, jakie wystąpią
w przedmiocie umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia ich zgłoszenia, z
zastrzeżeniem ust. 5.
3. Zamawiający jest uprawniony, po przedłożeniu przez Gwaranta pisemnego uzasadnienia, do zmiany
terminu wskazanego w ust. 2, uwzględniając technologię usuwania wady, zasady wiedzy technicznej
i warunki klimatyczne.
4. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na usunięcie wad, określonego w punkcie 2 z
zastrzeżeniem punktu 3, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wady podmiotowi
trzeciemu na koszt i niebezpieczeństwo Gwaranta. Powyższe nie wyłącza uprawnień Zamawiającego
wynikających z tytułu Gwarancji Jakości i Rękojmi za wady.
5. W przypadku nieterminowego wywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 2,
z zastrzeżeniem ust. 3 Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej z tytułu nieusunięcia
wad w terminie, zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1 lit. b umowy, której dotyczy niniejsza gwarancja.
6. W przypadku wystąpienia wad uniemożliwiających użytkowanie obiektu zrealizowanego w trakcie robót
stanowiących przedmiot umowy lub fragmentu tego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
Zamawiający może żądać wykonania tego obiektu lub jego fragmentu po raz drugi wyznaczając
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Wykonawcy odpowiedni termin, zachowując jednocześnie prawo domagania się od Wykonawcy
naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.
7. Zamawiający ma prawo bez dodatkowej zgody Wykonawcy przeznaczyć zabezpieczenie należytego
wykonania umowy na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia
wad w okresie gwarancji jakości, w szczególności w przypadkach, o których mowa w ust. 2, 4 i 5.
§2
1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w okresie obowiązywania gwarancji, według
uznania Zamawiającego, nie rzadziej niż raz w roku.
2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o
nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest obowiązany
uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych. Nieobecność Gwaranta bądź jego przedstawiciela nie
stanowi przeszkody dla prac komisji.
3. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy „Protokół Przeglądu
Gwarancyjnego”, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta.
W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie prześle Gwarantowi
jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego, na adres wskazany w niniejszym dokumencie.
§3
1. Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas wystąpienia wady, czyli o czas liczony od dnia
zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady.
2. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji,
jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem.
§4
1. Zgłoszenie wad przedmiotu umowy będzie następowało w formie pisemnej, faksem lub pocztą
elektroniczną.
2. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu …………………….. oraz adres e-mail …………………………. dostępny
w godzinach pracy Zamawiającego. Zgłoszenia przesłane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane
będą jak wysłane w najbliższym dniu roboczym o godzinie rozpoczęcia pracy Wykonawcy. Wykonawca
zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji w/w numeru faksu oraz adresu e-mail. W przypadku braku
powiadomienia Zamawiającego o zmianie w/w danych przesłanie zawiadomienia na dotychczasowy
numer faksu lub adres e-mail uważać się będzie za skuteczne.
§5
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Oświadczeniem Gwarancyjnym zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

……………………………………
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