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Załącznik nr 2 do Umowy NR ……………/2018  

 

 

 

KARTA GWARANCYJNA 

 

PRACE ADAPTACYJNO – BUDOWLANE NA POTRZEBY CENTRUM BADAWCZO 
ROZWOJOWEGO KENBIT DO BADAŃ NAD CYBERBEZPIECZEŃSTWEM 
I BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI, POLEGAJĄCE NA UTWORZENIU I WYPOSAŻENIU 
POMIESZCZEŃ KANCELARYJNYCH W LOKALACH NR 115, 115a, 115b, 115c, 115d. 

 

1. Udzielającym gwarancji jest Wykonawca: 

……………………………………………………………………………..……………………………
………………….…., który realizował zadania na podstawie Umowy …………………………… 

2. Wykonawca oświadcza, że roboty i dostawy objęte niniejszą gwarancją zostały wykonane 
zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 
informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 412) oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego 
stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r. poz.683 ze 
zmianami) oraz dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi Polskimi Normami 
i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami i złożoną ofertą.  

3. Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Zamawiający: KenBIT Koenig Wspólnicy Sp.j. 
z siedzibą przy ulicy Żytniej 15 lok 22, 01-014 Warszawa. 

4. Gwarancja zostaje udzielona na okres  ………  miesięcy.  

5. Bieg okresów gwarancyjnych rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego. 

6. W ramach gwarancji Zamawiającemu przysługuje roszczenie na nieodpłatne usunięcie 
wad, usterek i awarii ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

7. Zgłoszenie Wykonawcy wad, usterek i awarii nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia ich 
ujawnienia za pośrednictwem faksu na nr……………………..……..  Potwierdzenie nadania 
faksu stanowi dowód doręczenia zgłoszenia. W nagłych przypadkach należy o wadzie 
poinformować telefonicznie jedną z n/w osób: 

-……………………………….….………………….…..………….….-nr 
tel/………………………………. 

-…………………………………...………………..…….……..…….-nr 
tel/………………………………. 

8. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, awarie lub usterki będą usuwane przez 
Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia bez zbędnego opóźnienia  
w terminie wyznaczonym stosownym protokołem (nie później niż w terminie 10 dni od dni ich 
zgłoszenia, chyba że z przyczyn technologicznych będzie to niemożliwe). Wykonawca jest 
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zobowiązany przedstawić  pisemne techniczne uzasadnienie na poparcie swoich twierdzeń 
co do konieczności wydłużenia terminu na usunięcie wad. W tym ostatnim przypadku, jeżeli 
Zamawiający przychyli się do wniosku, strony zgodnie ustalą możliwy termin usunięcia wad, 
usterek lub awarii. Sporządzenie protokołu nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 
zgłoszenia wystąpienia wady, usterki lub awarii. 

9. W przypadku nie usunięcia wad, usterek  lub awarii nie stwarzających bezpośredniego 
zagrożenia dla bezpiecznego użytkowania obiektów w terminie określonym w pkt. 8 
niniejszej karty gwarancyjnej lub w przypadku braku reakcji na dwukrotne zawiadomienie 
o tym fakcie, Zamawiający upoważniony jest do usunięcia wad, awarii i usterek na koszt 
i niebezpieczeństwo Wykonawcy po upłynięciu 7 dni od drugiego zawiadomienia, 
wykorzystując w celu pokrycia kosztów z tym związanych wniesione zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy. Nieusunięcie wady w terminie jest podstawą do naliczenia 
kary umownej, o której mowa w § 10 Umowy. 

10. W przypadku wystąpienia wad, awarii lub usterek stwarzających bezpośrednie 
zagrożenie dla bezpiecznego użytkowania obiektów lub uniemożliwiających użytkowanie 
obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do usuwania tych zdarzeń w czasie 
24 godzin od otrzymania zawiadomienia. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad, 
awarii lub usterek określonych w niniejszym punkcie Zamawiający upoważniony jest do ich 
usunięcia na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy wykorzystując w celu pokrycia kosztów 
z tym związanych wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

11. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania na własny koszt transportu, osób 
i sprzętu koniecznego do usunięcia, wady, usterki lub awarii. 

12. Stwierdzenie usunięcia wady, usterki lub awarii powinno być potwierdzone protokolarnie 
z Zamawiającym, natychmiast po jej usunięciu.  Protokół usunięcia wad, usterek lub awarii  
stanowi podstawę do rozliczenia Wykonawcy z ich likwidacji. 

13. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancyjny zostaje 
przedłużony o okres od momentu zgłoszenia usterki do momentu jej skutecznego usunięcia. 
Trzykrotne ujawnienie się tej samej wady lub usterki zobowiązuje Wykonawcę do dokonania, 
na wniosek Zamawiającego wymiany elementu, urządzenia lub wyposażenia na nowe. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód (rozumianych jako strata) 
spowodowanych wadą fizyczną, która ujawni się w okresie gwarancyjnym. 

15. Trzy miesiące przed zakończeniem okresu gwarancyjnego Zamawiający powoła Komisję 
odbioru ostatecznego z udziałem Wykonawcy. Komisja dokona oceny stanu obiektu, 
urządzeń i wyposażenia oraz wskaże ewentualne wady i wyznaczy termin na ich usunięcie. 
Po usunięciu wszystkich stwierdzonych wad Zamawiający podpisze protokół odbioru 
ostatecznego.  

16. Warunkiem rozpatrzenia roszczeń gwarancyjnych jest przestrzeganie przez 
Zamawiającego wymagań określonych w karcie każdego urządzenia, prowadzenie 
odpowiednich zapisów przeglądów i czynności okresowych realizowanych w okresie 
gwarancyjnym. Na każde żądanie Wykonawcy powyższe dokumenty okazywane będą 
w siedzibie Zamawiającego. 

17. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową eksploatacją, 
uszkodzeń mechanicznych i wad powstałych w wyniku siły wyższej. 

18. Karta gwarancyjna jest ważna niezależnie od załączenia do niej 
dodatkowych dokumentów. 

19. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 
Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu niniejszej Umowy. 
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20. W przypadku materiałów z gwarancją producenta dłuższą niż …… miesięcy, będzie  
mieć zastosowanie gwarancja producenta. 

20. W sprawach spornych wynikłych na tle realizacji warunków niniejszej gwarancji będą 
miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

…………………………………….. ………………………………… 
                podpis           podpis 
 

 

Karta Gwarancyjna wystawiona przez Wykonawcę będzie przekazana Zamawiającemu nie 
później niż w dniu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

 

 

 


