
Załącznik Nr 4 

 

 

DOKUMENT GWARANCYJNY 

na dostawy wykonane na podstawie  

umowy nr 01/Kom/02/2022/ZP z dnia ……………………………r. 

dotyczącej dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w 
Nowym Targu. 

Gwarancja udzielona przez: 

…………………………………………...…… z siedzibą w ………………..…….…… przy ul. 
…………………..…………………, reprezentowaną przez: 

…………………………………………………..………………………… 

zwanym w dalszej części Wykonawcą, (*) 

na rzecz 

Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu 

34-400 Nowy Targ ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a 

 reprezentowanego przez: 

Roberta Chowańca  - Dyrektora MZK 

zwanego w dalszej części Zamawiającym, 

o następującej treści: 

 

1. Deklaracja rękojmi i gwarancji 
1.1. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają zgodnie z terminem określonym w K.c., tj. 24 
miesiące, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, rozumianego jako data podpisania 
protokołu końcowego odbioru prac. 

1.2. Wykonawca – gwarant udziela Zamawiającemu dodatkowo pełnej (tj. na materiały, wyrób gotowy) 
gwarancji (tj. przywrócenie rzeczy utraconych wartości) na dostarczone wyposażenie objęte umową nr 
……….. (*) z dnia ….. (*) r. na okres ……… (*) miesięcy, licząc od dnia następnego, w którym upłynął 
obowiązkowy 24 miesięczny okres rękojmi. 

2. Okres gwarancji 

2.1. Okres gwarancji, o którym mowa w pkt. 1.2 ulega każdorazowo wydłużeniu o okres naprawy 
gwarancyjnej, liczony od dnia zgłoszenia wady podlegającej gwarancji, do dnia jej usunięcia przez 
Wykonawcę. 

2.2. Wydłużenie, o którym mowa w pkt. 2.1 dotyczy elementu objętego naprawą gwarancyjną. 

2.3. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, 
jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem. 

3. Realizacja obowiązku gwarancyjnego przez Wykonawcę 

3.1. W przypadku ujawnienia się usterek w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego 
usunięcia usterek i wad lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, jeżeli usterka powstała z przyczyn 
tkwiących w rzeczy. Wykonawca usunie usterki lub dostarczy rzeczy wolne od wad w najkrótszym 
możliwym terminie właściwym dla usunięcia takiej usterki i bez zbędnej zwłoki.  

(Pieczęć Wykonawcy) 



3.2. W okresie gwarancji Wykonawca ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek i wad, jakie 
wystąpią w rzeczy, lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych 
liczonych od dnia ich zgłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 3.3. 

3.3. Wykonawca przystąpi do usuwania usterek lub wad w ciągu 72 godzin licząc od momentu, kiedy 
Wykonawca otrzyma zgłoszenie. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest stawić się w miejscu usuwania 
usterki lub wady u Zamawiającego. 

3.4. Gwarancja niniejsza obejmuje wszystkie elementy dostarczonego wyposażenia, sprzętu komputerowego 
i oprogramowania. 

3.5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny wyposażenia na warunkach 
zgodnych z kartą producenta i nie może odmówić wymiany niesprawnego elementu na nowy, w przypadku, 
gdy jego naprawa nie gwarantuje prawidłowego użytkowania, zgodnego z jego przeznaczeniem. 

3.6. W przypadku maksymalnie 3 napraw gwarancyjnych tej samej rzeczy Wykonawca zobowiązuje się do 
jej wymiany na nową, wolną od wad. Termin gwarancji dla nowej rzecz liczony jest od nowa, tj. od dnia 
dostarczenia nowej rzeczy do Zamawiającego. 

3.7. Wszelkie koszty związane z wykonaniem napraw gwarancyjnych, w tym koszty zastąpienia 
uszkodzonych rzeczy, ich transportu do miejsca naprawy gwarancyjnej, jak również dostarczenia rzeczy 
naprawionej lub wolnej od wady do miejsca, w którym usterka została ujawniona, a także koszty 
zamontowania takich rzeczy lub rzeczy wolnych od wad, ponosi Wykonawca chyba, że usterki i awarie 
zostały spowodowane użytkowaniem rzeczy niezgodnie z ich przeznaczeniem.  

3.8. Zgłoszenia usterek dokonuje Zamawiający pisemnie na adres do korespondencji wskazany przez 
Wykonawcę, a w przypadku braku wskazania na adres Wykonawcy ujawniony we właściwym rejestrze, lub 
elektronicznie na adres poczty elektronicznej Wykonawcy: ………………………………………….. (*). 
Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie pod rygorem nieważności Zamawiającego o zmianie 
adresu do korespondencji oraz adresu poczty elektronicznej. W przypadku kiedy Wykonawca nie wykona 
obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Strony uznają za skuteczne doręczenia na ostatni adres 
wskazany przez Stronę. 

3.9.Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonych usterek lub wad w terminie określonym w niniejszej 
gwarancji, Zamawiający zleci ich usunięcie innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, który 
zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14. dni od daty otrzymania dowodu zapłaty przez 
Zamawiającego. 

3.10.W przypadku nie usunięcia usterek lub wad, czy nie dostarczenia rzeczy wolnych od wad w ustalonych 
terminach Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w usunięciu usterek lub wad 
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym bądź w dostarczeniu rzeczy wolnych od wad, w wysokości 0,5 % 
wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 2 umowy nr ……………….(*), licząc 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu usterki lub wady, bądź dostarczenia rzeczy wolnych od wad. 

 

Oświadczam, że ponoszę pełna odpowiedzialność za udzielone powyżej warunki gwarancji. 
 
(*) należy uzupełnić 

 

 

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2022 r. 

 

 …………..…………………………… 

  podpis Wykonawcy 


