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DOKUMENT GWARANCYJNY 

 
 
Wykonawca:  

Firma ………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

ADRES ……………………………………………………………………………………………………………………………………, 

Telefon ……………………………………, mail …………………………………FAX …………………………………………. 

udziela na okres 36 miesięcy gwarancji, 

(którego początek liczony jest od dnia podpisania przez Strony oświadczenia 

potwierdzającego należyte (prawidłowe) wykonanie zleconego zadania, tj. od dnia……….), 

 

na wykonane w ramach zleconego zadania usługi i roboty budowlano-montażowo-

elektryczne, zgodnie z umową zawartą z  Zamawiającym -  Miastem Gliwice,               

nr …………………, z dnia ……………….., której przedmiotem jest „Konserwacja i eksploatacja 

oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Gliwice na terenie Miasta Gliwice na 

rok 2021”, 

zwaną dalej Umową.  

 

1. Gwarancja obejmuje wykonane w ramach zleconego zadania usługi i roboty 
budowlano-montażowo-elektryczne we wskazanym poniżej zakresie: 

 oświetlenie uliczne lub podświetlenie obiektu:……. 

 nazwa budowy: oświetlenie ulicy ………………………… 

 charakterystyka techniczna zadania: ………………….. 

     Okres gwarancji jest jednakowy dla całego ww. zakresu rzeczowego. 

 
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty zakresem niniejszej 

gwarancji posiada wymagane przez Zamawiającego właściwości, tj. objęte 
niniejszą gwarancją oświetlenie zostało wykonane zgodnie z umową, projektem 
wykonawczym, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi. 

3. Wykonawca oświadcza że wykonane roboty, użyte materiały i zainstalowane 
urządzenia posiadają dopuszczenia do obrotu w myśl prawa budowlanego 
i pozwalają na prawidłowe użytkowanie obiektu. 

 
4. Zamawiający korzysta z uprawnień wynikających z gwarancji, gdy rzecz 

sprzedana (tj. przedmiot umowy objęty gwarancją) nie ma właściwości, o których 
mowa w pkt  2. 

 
5. Zgłoszenia konieczności usunięcia wad w ramach gwarancji dokonuje 

Zamawiający (Wydział Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach). 
Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem lub pisemnie – zgodnie  
z danymi wskazanymi przez Wykonawcę w nagłówku niniejszego dokumentu. 
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6. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia 
wszystkich zgłoszonych wad, o których został powiadomiony przez 
Zamawiającego.  

 
7. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę 

w terminie wynikającym z pkt 8 i pkt 9.  
 

8. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatacją 
oświetlenia lub powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada 
zostanie usunięta niezwłocznie – nie później niż w 3 dni od daty zawiadomienia.  

 
9. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem jak w pkt 8 i nie wykluczające 

eksploatacji oświetlenia, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty 
zgłoszenia przez Zamawiającego. 

 
10. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może 

udzielić innych niż w pkt 8 i pkt 9 terminów usunięcia wad. 
 

11. Stwierdzenie usunięcia wad nie może nastąpić później niż w ciągu 7 dni od daty 
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. 

 
12.  Jeżeli wada fizyczna elementu objętego gwarancją spowodowała uszkodzenia 

elementu sieci elektoroenergetycznej, do której ww. element został podłączony, 
Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach. 

 
13. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek siły 

wyższej, pod pojęciem których strony przyjmują: 
 stan klęski żywiołowej, 
 akty wandalizmu, 
 wypadki drogowe. 

 
14. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 14 dni, będzie 
miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub przez podmiot trzeci - na koszt 
Wykonawcy, poprzez wystawienie noty obciążającej Wykonawcę robót. 

 
15. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy wadliwej na 

rzecz wolną od wad lub też po dokonaniu istotnych napraw rzeczy objętej 
gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej 
od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część 
rzeczy, powyższą zasadę stosuje się do rzeczy wymienionej. 
W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 
wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej 
korzystać. 

 
16. Po dokonaniu trzykrotnej naprawy rzeczy wadliwej, rzecz ta podlega wymianie na 

nową. 
 
17. Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową zainstalowano 

urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda 
odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, 
Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiającego. 
Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty 
w okresie gwarancji. 
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18. Jeśli na zainstalowane w ramach robót budowlanych - wykonanych zgodnie 
z Umową - urządzenia, materiały budowlane, instalacje, systemy 
producent/dostawca udziela   gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez 
Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty 
dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji. 

 
19. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował lub 

zostały spowodowane osobom trzecim i Zamawiającemu z powodu nieczynnego 
oświetlenia w czasie usuwania usterek. 

 
20. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnić prawidłowy stan techniczny całości 

instalacji oraz niezbędne dokumenty umożliwiające przekazanie instalacji do 
eksploatacji po upływie okresu gwarancji podmiotowi trzeciemu. 

 
21. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 

Zamawiającego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej 
(tj. przedmiotu umowy objętego gwarancją).  


