
Karta Gwarancyjna 

sporządzona w dniu  ……………………………………….. 
1. Gwarant: ………………………………………………………………...………..
2. Uprawniony - Zamawiający: Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów

Umowa nr ……………………………….……. z dnia: ……………………………..                                   
Przedmiot  umowy:  „Wykonanie  audytu  energetycznego  ex-post  obejmującego  194  instalacji
fotowoltaicznych i 56 instalacji solarnych na terenie gminy Staszów wykonanych w ramach zadania
pn. „Dostawa wraz z montażem urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na
budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Staszów" realizowana  w ramach zadania pn.:
„Budowa,  przebudowa  i  modernizacja  infrastruktury  służącej  do  wytworzenia  energii  elektrycznej
i cieplnej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym”.

3. Data odbioru wykonanych dokumentacji: ……………………………...r.
   
Wykonawca udziela 36 miesięcy (ęcy) gwarancji na wykonane w ramach zadania opracowania. 
 
Przedmiot gwarancji obejmuje kompletne opracowania wykonane w ramach wyżej wymienionej umowy. 

Warunki gwarancji jakości. 
1) Gwarant oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany

zgodnie z umową, wymogami Opisu Przedmiotu Zamówienia określonymi przez Zamawiającego
i  złożoną ofertą,  zasadami  współczesnej  wiedzy technicznej,  obowiązującymi  w tym zakresie
przepisami oraz zgodnie z normami i  rysunkami normatywnymi. 

2) Okres gwarancji jakości na wykonane prace projektowe wynosi …... miesięcy, licząc  od dnia za-
twierdzenia protokołu kompletnych opracowań. 

3) W okresie gwarancji Gwarant obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych w
okresie gwarancji lub do dostarczenia rzeczy wolnej od  wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu
terminu określonego w gwarancji. 
O wystąpieniu wad Uprawniony powiadomi Gwaranta pisemnie (listem lub faxem), podając ro-
dzaj wady. 

4) Gwarant zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie do 7 dni od daty ich
zgłoszenia przez Zamawiającego, a w uzasadnionych przypadkach w innym technicznie możli-
wym terminie uzgodnionym między stronami. 

5) Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych opracowań, termin gwa-
rancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. 

6) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przez Uprawnionego i Gwaranta. 
7) W sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

    Warunki gwarancji podpisali: 

                                                                                       Gwarant:    
                                                           

                 …………………………….                                                 
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