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Załącznik nr 2 do Umowy Nr ......./BIS-I/Z/......./...... z dnia ........................  

 
…….…..........., dnia …....................................       
 (miejsce i data wystawienia)                                                                    

             
        ….......................................... 
         (pieczęć firmowa) 

 

GWARANCJA JAKOŚCI 

na tablice informacyjne/pamiątkowe dla projektu pn. „Budowa trasy północno – zachodniej 
miasta Płocka” zrealizowane w ramach Umowy Nr ......./BIS-I/Z/......./.......... z dnia 
............................roku 
 

Imię i Nazwisko osoby/osób działających w imieniu Wykonawcy: 

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

 

Wykonawcy (Gwarant): 

(nazwa i dane adresowe Wykonawcy) 

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

................................................................................................................................................... 

Uprawniony z tytułu gwarancji: 

Gmina – Miasto Płock, z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, 09 – 400 Płock (Zamawiający). 

1. Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na tablice wykonane w ramach umowy Nr ......./BIS-
I/Z/......./............. ...................... z dnia ................... roku (Umowa) na okres 60 miesięcy od 
daty protokołu odbioru tablic pamiątkowych, tj. od dnia …............. roku do dnia 
….......................... roku. 

2. Wykonawca (Gwarant) odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej gwarancji za cały 
przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. 

3. Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych (usterek) 
niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, a w uzasadnionym 
przypadku, w dłuższym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

4. Zamawiający jest obowiązany zgłosić wadę na piśmie. 

5. Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest podjąć działania zmierzające do usunięcia wady 
uwzględniając uzgodniona z Zamawiającym technologię usuwania wady oraz zasady wiedzy i 
sztuki budowlanej. 

6. Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru 
prac z usuwania wad lub po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Wykonawcę 
(Gwaranta), po uprzednim jego uzgodnieniu z Zamawiającym, do odbioru wykonanych prac 
gwarancyjnych. 

7. W przypadku, nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie lub 
usunięcia wady w sposób nienależyty, Zamawiający będzie uprawniony zlecić usunięcie wady  
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osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiającego uprawnień 
wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, z zastrzeżeniem wcześniejszego wezwania 
Wykonawcy do usunięcia wad pod rygorem wykonawstwa zastępczego z wyznaczeniem w tym celu 
dodatkowego nie krótszego niż 7 dni terminu, który upłynął bezskutecznie. 

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu 
gwarancyjnego, jeżeli zgłosił wadę Wykonawcy przed upływem tego terminu.  

      

 

 

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

        (podpis i pieczęć osoby / osób upoważnionych  
                  do reprezentowania Wykonawcy) 

          


