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WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

I USUNIĘCIA WAD I USTEREK 
 
 

Do:  „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 
ul. Zjednoczenia 110 a 
65-120 Zielona Góra 

 
Dotyczy: „Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Zielona Góra – Etap II” 
Numer Zamówienia: POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-04b 
 
 

Dotyczy: „Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Zielona Góra – Etap II” 
 
My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy 
Zamawiającemu, tj. „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 110a, 65-120 
Zielona Góra jako główny dłużnik, nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji w imieniu [nazwa i adres 
Wykonawcy; w przypadku podmiotów wspólnych należy podać nazwy i adresy wszystkich 
Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie] zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia należytego 
wykonania Kontraktu], tytułem należności, do zapłacenia których na rzecz Zamawiającego 
Wykonawca jest zobowiązany w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Kontraktu 
lub w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek, w tym stanowiącej 

zabezpieczenie wykonania wymienione w §14 umowy, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego 
wezwania na piśmie od Zamawiającego.  

Zgadzamy się również, że żadna zmiana, ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja warunków 
umowy lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienioną powyżej umową,                   
lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących część umowy, jakie mogą zostać sporządzone 
między Państwem a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej    
z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, 
uzupełnieniu lub modyfikacji.  

Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą  
od podpisania umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna          
w wysokości 100% do daty wystawienia Protokołu Odbioru Końcowego, tj. do dnia ……………….. oraz 
w wysokości 30% do ostatniego dnia okresu rękojmi za wady, tj. do dnia …………………... 

 

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z Prawem Rzeczypospolitej 
Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

Sporządzono w:   _________________________, dnia ________________. 

Nazwisko i imię: _______________  

W imieniu ____________________ 

Podpis: ______________________ 

[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję] 
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WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ 
 

Wykonawca kontraktu 
 
Dotyczy: „Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Zielona Góra – Etap II” 
Numer Zamówienia: POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-04b 
 
 
Firma ………………………………….. 
                    ( nazwa i adres ) 
 
będący GWARANTEM udziela gwarancji jakości  

Zamawiającemu – „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 110 a, 
65-120 Zielona Góra  

 
Będącemu UPRAWNIONYM Z TYTUŁU GWARANCJI.   

 
§1. 

Przedmiot i termin gwarancji jakości 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje prace wykonane w ramach realizacji umowy nr ………………… 
z dnia ……… - realizowanej w ramach zadania pn.: „Renowacja istniejącej sieci 
kanalizacyjnej na terenie miasta Zielona Góra – Etap II”.  

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały 
przedmiot gwarancji określony w ust. 1, w tym także za części realizowane przez 
podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację 
wszystkich zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2. 

3. Okres gwarancji jakości wynosi ……… miesięcy od daty wystawienia Protokołu Odbioru 
Końcowego dla całości Robót. 

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć 
wadę fizyczna, o której mowa w art. 556 § 1 k.c. 

 
§2. 

Obowiązki i uprawnienia stron 
 

1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie 
obowiązywania gwarancji Zamawiający  uprawniony jest do: 
a) żądania usunięcia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku gdy dana rzecz 

wchodząca w zakres przedmiotu gwarancji była już dwukrotnie naprawiana – do 
zadania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad; 

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad.  
2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest 

zobowiązany do: 
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a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy 
czym usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w 
zakres przedmiotu gwarancji na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na 
wolną od wad.  

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to 
rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu gwarancji na wolną 
od wad. 

 
§3. 

Przeglądy gwarancyjne 
 

1. W okresie gwarancji Gwarant jest zobowiązany do przeprowadzenia jednego przeglądu 
gwarancyjnego w ostatnim miesiącu obowiązywania niniejszej gwarancji. 

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 
zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), 
z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 
Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 
przeglądu  gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało 
żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez 
komisję przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 
Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla 
Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający 
niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.  

 
§4. 

Wezwanie do usunięcia wad 
 

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 
Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od ujawnienia wady zawiadomi  
w formie telefonicznej oraz e-mailem o ujawnieniu tej wady Gwaranta, jednocześnie 
wzywając Gwaranta do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie: 
a. zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub 
b. awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

Zamawiający niezwłocznie potwierdzi zgłoszoną wadę na piśmie. 
 

§5. 
Tryby usuwania wad 

 
1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 3 dni od daty 

otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu 
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od daty 
otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb 
zwykły). 
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2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub 
całości przedmiotu gwarancji, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem 
dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem 
niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych 
przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym Zamawiający poinformuje Gwaranta  
w wezwaniu, o którym mowa w § 4) Gwarant zobowiązany jest: 
a) przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 

godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub od chwili 
sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego, 

b) usunąć wadę w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 4 dni 
od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia 
Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb awaryjny). 

3. W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady  
w terminach określonych w ust. 1 i 2, Zamawiający ma prawo usunąć ujawnioną wadę, 
bez wcześniejszego wezwania, na koszt Gwaranta. 

4. Usunięcie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie 
strony Protokołu usunięcia wad. 

 
§6. 

Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Prawa,  
w szczególności kodeksu cywilnego. 

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią umowy, o której mowa w § 1 ust. 1.  
3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach  

w języku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego.  

 
 
 
Miejscowość …………………………………………………………………, dnia …………………………………..…….. 
 
 
Warunki gwarancji przyjął 
…………………………………………………………….……….……………………………………………… 
       (Podpis i pieczęć) 
 
Wykonawca : 
………………………………………………………………………..………….…………………………………………………… 
      (Podpis i pieczęć) 
 
 
……………………………………………………………………………...…………………….………………………………………… 

(Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
 


