
 
 
       
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 
Operacja pn. „Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzeń Mały” 

 
współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług 
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego PROW na lata 2014-2020 

 
Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00019-65170-UM0810037/19 z dnia 3 sierpnia 2020 r. 

 

KARTA GWARANCYJNA 

 
DLA URZĄDZEŃ DOSTARCZONYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA   W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. „ 
PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI DOBRZEŃ 
MAŁY”.   
 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Dobrzeń Wielki, 46-081 Dobrzeń Wielki, ul Namysłowska 44, posiadającą                                  
NIP: 7511004089 oraz REGON 000527931, 

2. GWARANT1 

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

   

   

3. UPRAWNIENIA I ZOBOWIĄZANIA STRON 

§ 1. 

Przedmiot i termin gwarancji 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość prac i robót budowlanych wykonanych w ramach 
przedsięwzięcia pn.: „……………………………………” (przedmiot Gwarancji). 

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Gwarancji za cały przedmiot 
Gwarancji określony w ust. 1. 

3. Termin gwarancji wynosi … miesięcy liczonych od dnia … …………… 20…r. 

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę 
fizyczną o której mowa w art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego. 

§ 2. 

Obowiązki i uprawnienia stron 

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Gwarancji Zamawiający 
uprawniony jest do: 

1) żądania usunięcia wady przedmiotu Gwarancji, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w 
zakres przedmiotu Gwarancji była już dwukrotnie naprawiana - do żądania wymiany tej rzeczy 
na nową, wolną od wad; 

2) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 

3) żądania od Gwaranta odszkodowania na skutek wystąpienia wad; 

                                                           

1 W przypadku gdy oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy podać nazwy i adresy 
wszystkich tych Wykonawców 
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4) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymianę rzeczy na 
wolną od wad w zgodzie z postanowieniami umowy; 

5) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymianę rzeczy na 
wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w pkt 4. 

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Gwarancji Gwarant jest 
zobowiązany do: 

1) 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; 

2) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od 
wad; 

3) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3; 

4) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 4; 

5) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 5. 

§ 3. 

Przeglądy gwarancyjne 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w odstępach nie dłuższych niż 12 
miesięcy w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji. 
2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 
zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru), z co 
najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem. 
3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej dwie osoby wyznaczone przez 
Zamawiającego oraz przedstawiciel Gwaranta. 
4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 
gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawiciela 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 wady 

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 
Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na 
piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w 
odpowiednim trybie: 

1) zwykłym, o którym mowa w postanowieniu § 5 ust. 1; 

2) awaryjnym, o którym mowa w postanowieniu § 5 ust. 2. 

§ 5. 
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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). 
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: 

1) 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; 

2) usunąć wadę w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 dni od chwili 
otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu 
Gwarancyjnego (tryb awaryjny). 

3. W przypadku nieprzystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie 
określonym w ust. 2 lit. a, awaria zostanie usunięta przez Zamawiającego na koszt i ryzyko 
Gwaranta. 
4. Usuniecie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony 
Protokołu odbioru prac z usuwania wad. 

§ 6. 

Komunikacja 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 
2. Komunikacja za pomocą faksu lub poczty elektronicznej (e-mail) będzie uważana za 
prowadzoną w formie pisemnej, o ile treść faksu lub poczty elektronicznej (e-mail) zostanie 
niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Data otrzymania tak potwierdzonego faksu lub poczty 
elektronicznej (e-mail) będzie uważana za datę otrzymania pisma. 
3. Nieodebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej 
będzie traktowane równoważnie z jego doręczeniem. 
4. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidacje 
powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

§ 7. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieunormowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego. 
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3. Bez względu na to, że jedno z postanowień niniejszej Karty Gwarancyjnej może się okazać 
nieważne lub niewykonalne, pozostałe jej postanowienia zachowują swoją pełną moc prawną. 
W miejsce takiego zapisu Strony mogą ustalić inne, zgodne z aktualnie obowiązującym prawem, 
a jeżeli nie dojdą w tym zakresie do konsensusu – zastosowanie będą miały przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. 

4. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Karty Gwarancyjnej rozstrzygać będzie 
rzeczowo właściwy sąd powszechny dla Zamawiającego. 

5. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze Stron. 

4. PODPISY: 

Nazwa 
Wykonawcy 

Miejscowość 
i data 

Pieczęć Wykonawcy 

Imię i nazwisko 
osoby / osób 

upoważnionych do 
reprezentacji 
Wykonawcy 

Podpis osoby / 
osób 

upoważnionych do 
reprezentacji 
Wykonawcy 
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