Załącznik nr 6 do umowy
RDG.GE.271.2.2018
DOKUMENT GWARANCYJNY
Karta gwarancji jakości wykonanych prac oraz zamontowanych materiałów i urządzeń sporządzona
w dniu ........................................................... w Sędziszowie
1.

Zamawiający: Gmina Sędziszów ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów NIP 656 21 64 804,
REGON 291009857 reprezentowana przez:
mgr inż. Wacława Szarka – Burmistrza Sędziszowa
przy kontrasygnacie mgr Lucyny Nahajczuk – Skarbnika Gminy.

2.

Wykonawca .............................................................................................. prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą ....................................................................................................................
działający na podstawie wpisu do ...................................................................................................
Nr NIP ............................................... REGON ............................................... zwany w dalszej
części umowy Wykonawcą, reprezentowany przez:
......................................................... na podstawie pełnomocnictwa ...............................................

3.

Umowa (nr, z dnia) nr ........................................................... z dnia ...............................................

4.

Przedmiot umowy: ...........................................................................................................................

5.

Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji:
..........................................................................................................................................................

6.

Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie prace oraz zamontowane materiały
i urządzenia wykonane w ramach wyżej wymienionej umowy.

7.

Data odbioru końcowego: .......................................................

Warunki gwarancji jakości:
8.

Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został
wykonany zgodnie z umową, dokumentacją techniczną, opisem przedmiotu zamówienia,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

9.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.

10.

Okres gwarancji jakości na wykonane prace oraz wszystkie zamontowane materiały
i urządzenia wynosi ............. lat, z tym, że na panele fotowoltaiczne w części nr 1 zamówienia,
jest udzielona gwarancja minimum 10 letnia produktowa i 25 letnia gwarancja co do wydajności
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min. 80% i na panele kolektorów słonecznych w części nr 2 zamówienia, jest udzielona
gwarancja minimum 10 letnia produktowa licząc od dnia spisania protokołu odbioru końcowego
tj. do dnia .......................................................
11.

W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania
wszelkich wad i usterek oraz szkód, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych
urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych prac, niezwłocznie po zawiadomieniu
i wydaniu polecenia przez Zamawiającego, w odpowiednim terminie przez niego wskazanym.

12.

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

13.

W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wymiany wadliwej instalacji na
nową, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wymiany instalacji lub usunięcia wad.

14.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek
wady przedmiotu objętego gwarancją właściciel nieruchomości/Użytkownik/mieszkaniec
z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać.

15.

Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do wykonywania przez okres 5 lat od dnia
odbioru końcowego okresowych przeglądów gwarancyjnych dotyczących wszystkich zestawów
Instalacji fotowoltaicznych/kolektorów słonecznych w okresie gwarancji bez dodatkowego
wynagrodzenia. Okresowe przeglądy gwarancyjne dokonane zostaną w drugim i piątym roku
obowiązywania gwarancji. Przegląd należy wykonać w słoneczny dzień. W trakcie przeglądu
sporządzony

zostanie

protokół,

który

musi

być

podpisany

przez

właściciela

nieruchomości/użytkownika/mieszkańca, przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiciela
Wykonawcy.
16.

Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:
a) siły wyższej pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej
i strajk generalny,
b) normalnego zużycia instalacji lub jej części,
c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji
w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania.

17.

W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
dokumentacji powykonawczej i protokołu przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania.

18.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac
nad usuwaniem wad.
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19.

Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu
rękojmi przez okres 5 lat za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od
dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielający gwarancji jakości upoważniony
przedstawiciel Wykonawcy:

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

Przyjmujący gwarancję jakości
przedstawiciel Zamawiającego:

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