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Załącznik nr 1 do Umowy  

 

OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE  

do Umowy nr ZP.272.1.5.2019 z dnia ………………….. 

Niniejsza gwarancja udzielona przez: …………………………………………. z siedzibą   
w ………………………….  zarejestrowaną w ………………….., numer REGON: ……………, 
numer NIP: ……………………, reprezentowaną przez: ………………………., zwaną dalej 
”Wykonawcą” 

na rzecz Gminy Miasta Gostynina z siedzibą w Gostyninie, ul. Rynek 26, numer 
REGON: ………….., numer NIP: ……………., reprezentowaną przez: …………, zwaną dalej 
„Zamawiającym”, 

obejmuje następujące postanowienia:  

 

1. Wykonawca jako gwarant, udziela niniejszym Zamawiającemu gwarancji na: 

1) zamontowane materiały, 

2) zamontowane urządzenia, 

3) oprawy oświetleniowe uliczne,  

4) urządzenia systemu sterowania i zarządzania oświetleniem i ich funkcjonalności wraz z 
oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego działania systemu, 

5) kompensatory mocy biernej. 

2. Niniejsza gwarancja obejmuje usunięcie wad zabudowanych opraw, materiałów  
i urządzeń oraz naprawę wadliwie wykonanych prac dotyczących instalacji przedmiotu 
dostawy a gwarant zapewnia: 

a) prawidłowość doboru opraw oświetlenia ulicznego zgodnie z normą  
PN-EN 13201:2007 „Oświetlenie dróg”, 

b) pewność mocowania opraw oświetlenia ulicznego na słupach i wysięgnikach, 

c) prawidłowość podłączeń elektrycznych. 

3. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Składając niniejsze oświadczenie gwarancyjne Wykonawca zapewnia, że przedmiot gwarancji 
zostanie zrealizowany zgodnie z zawartą umową nr ZP.272.1.5.2019 i będzie miał wszelkie 
właściwości odpowiadające warunkom określonym we wskazanej powyżej umowie oraz 
będzie odpowiadał wymogom zawartym w tej umowie. 

5. Udzielona gwarancja obejmuje: 

1) prace instalacyjno-montażowe  – na okres 5 lat; 

2) oprawy oświetleniowe - na okres 10 lat z wymogiem obowiązywania w czasie ich wymiany 
gwarancji producenta przez okres minimum 10 lat, 
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3) zabudowane urządzenia sterujące systemu sterowania i zarządzania oświetleniem – na okres 
5 lat, 

4) zabudowane materiały – na okres 5 lat, 

5) utrzymywanie przez okres gwarancji zapasu konserwacyjnego opraw po 1 egz. dla każdej 
zastosowanej przy modernizacji mocy i typu oprawy oświetleniowej wyposażonej w 
sterownik systemu sterowania i zarządzania. 

6) utrzymywanie przez okres gwarancji zapasu konserwacyjnego 2 egz. urządzeń sterowania i 
zarządzania oświetleniem. 

UWAGA - materiały stanowiące zapas konserwacyjny należy zdeponować we wskazanym przez 
Zamawiającego miejscu w oryginalnych nie uszkodzonych opakowaniach. Przekazanie materiałów 
zostanie potwierdzone odpowiednim protokołem przekazania. 

6. Gwarancja obejmuje również odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu: 

1) wady tkwiącej w użytych przez Wykonawcę produktach, materiałach i urządzeniach, 

2) wadliwego wykonania napraw; 

3) szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady; 

4) wadliwego usuwania wady; 

5) szkód powstałych w związku z wadliwym usuwaniem wady. 

7. Gwarancją nie są objęte wady powstałe na skutek: 

1) siły wyższej, przez co Strony rozumieją: stan wojny, stan klęski żywiołowej; 

2) szkód wynikłych z winy użytkownika, w szczególności na skutek użytkowania  
w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub zasadami eksploatacji. 

8. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego i trwa do upływu terminu 
gwarancji określonego odpowiednio w ust. 5 niniejszego oświadczenia gwarancyjnego.  

9. Gwarancja wygasa automatyczne na oprawy, materiały i urządzenia objęte gwarancją, które 
Zamawiający poddał samodzielnie naprawie lub wymianie, z zastrzeżeniem postanowień 
gwarancji dotyczących wykonania zastępczego, które nie powoduje utraty uprawnień 
gwarancyjnych Zamawiającego. 

10. Zakres uprawnień lub roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji jest jednocześnie zakresem 
obowiązków Wykonawcy i obejmuje na koszt Wykonawcy (nieodpłatnie), wedle jego wyboru: 

1) wymianę produktów, materiałów oraz urządzeń wadliwych na wolne od wad będące 
fabrycznie nowymi (demontaż, dostawa, montaż oraz koszty transportu); 

2) usunięcie w inny sposób wszelkich wad wynikających z nieprawidłowego wykonania 
umowy lub z jakiegokolwiek działania, zaniechania lub zaniedbania Wykonawcy przy 
realizacji umowy, w tym przywrócenie właściwości, cech i funkcjonalności, jakie produkt, 
materiał i urządzenie posiadały zaraz po wykonanej naprawie w okresie realizacji umowy, 
w tym, gdy dokonana przez Wykonawcę naprawa produktu materiału lub urządzenia 
spowodowała uszkodzenie pozostałej części lub elementów dostawy.  
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11. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o ujawnionych wadzie przedmiotu umowy niezwłocznie 
po jej ujawnieniu poprzez wezwanie Wykonawcy do usunięcia wady przedmiotu umowy, z 
podaniem w wezwaniu: 

1) rodzaju uprawnień Zamawiającego z jakich zamierza korzystać, w tym przypadku 
gwarancji; 

2) miejsca usuwania wady przedmiotu umowy; 

3) ogólnego opisu wady. 

12. Wezwanie wykonawcy do usunięcia wady przedmiotu umowy jest traktowane jako 
stwierdzenie wady. 

13. W przypadku ujawnienia się wady przedmiotu umowy i stwierdzenia tej wady w okresie 
gwarancyjnym, okres gwarancji w zakresie spowodowanym przez stwierdzoną wadę, zostaje 
przedłużony o okres od daty doręczenia wezwania do usunięcia wady do daty skutecznego 
usunięcia wady, a w przypadkach wymiany zamontowanych przez Wykonawcę opraw, 
materiałów, urządzeń na wolne od wad - okres gwarancji dla nich rozpoczyna swój bieg od 
nowa i liczony jest od daty ich wymiany na wolne od wad (usunięcie wady poprzez wymianę 
rzeczy na wolną od wad). 

14. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu,  
na który udzielono gwarancji, jeżeli przed jej upływem zawiadomił Wykonawcę o ujawnionej 
wadzie przedmiotu umowy (stwierdził wadę). 

15. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia zgłaszanych 
przez Zamawiającego wad, przy czym termin na usunięcie wad nie może być dłuższy niż 4 dni. 
Okres usuwania wady przez Wykonawcę liczony jest od daty otrzymania od Zamawiającego 
wezwania (list polecony, faks, poczta elektroniczna). 

16. Wykonawca poinformuje Zamawiającego z wyprzedzeniem nie dłuższym 24 godziny od daty 
otrzymania wezwania od Zamawiającego o terminie rozpoczęcia usuwania wady przedmiotu 
umowy. 

17. Odbiory prac związanych z usuwaniem wad przedmiotu umowy będą dokonywane na 
zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia usuwania wady przedmiotu, w terminie 2 dni od 
dnia doręczenia zgłoszenia Zamawiającemu. Po stronie Zamawiającego w odbiorze 
uczestniczy Inspektor nadzoru lub upoważniony przedstawiciel Zamawiającego,  
a po stronie Wykonawcy wyznaczona przez niego osoba. 

18. Usunięcie wady przedmiotu umowy uważa się za skuteczne w terminie doręczenia zgłoszenia 
Zamawiającemu, o którym mowa w ust. 17, jeżeli zostanie spisany protokół z usunięcia wady 
przedmiotu umowy. 

19. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu usuwania wady przedmiotu umowy, a 
także nieprawidłowego wykonywania obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do:  

1) żądania nieodpłatnego zamontowania do czasu wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad 
sprawnie działającej rzeczy zamiennej i nadającej się do użytkowania, które to żądanie 
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Wykonawca winien w terminie niezwłocznym wykonać, co nie zwalnia Wykonawcę 
z obowiązku usunięcia wady przedmiotu umowy i zapłaty kary umownej z tytułu 
opóźnienia w dochowaniu wymaganego w tym zakresie terminu; 

2) zlecenia zastępczego ich wykonania innemu wybranemu przez siebie Wykonawcy,  
na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji.  

20. Wykonawca, na pisemne żądanie Zamawiającego, upoważni Zamawiającego do wykonania 
uprawnień z gwarancji przysługującej Zamawiającemu wobec producentów materiałów i 
urządzeń, podwykonawców, dostawców, usługodawców.  

21. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej z tytułu opóźnienia w usunięciu 
wady przedmiotu umowy, o której mowa w § 8 umowy. 

22. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 
wykonywania prac z tytułu realizacji swoich zobowiązań gwarancyjnych. 

23. Wykonawca oświadcza, że udzielona Zamawiającemu gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, 
ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej mu rękojmi za wady. 

24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym oświadczeniem gwarancyjnym moc wiążącą mają 
w pierwszej kolejności warunki określone w umowie nr ZP.272.1.5.2019 oraz w jej 
załącznikach, a w następnej kolejności znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

 

 

Sporządzono w …………….., dnia ……………… r. 

           _________________________ 

          Wykonawca 

 

 

 

Potwierdzam odbiór oświadczenia gwarancyjnego …………., dnia …………….  r.              

 

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                               ________________________        

Zamawiający 

 


