Załącznik nr 13 do SIWZ

" Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 14 w Leśnictwie Stary Dwór Nadleśnictwo
Gniezno – II etap”
Oznaczenie postępowania S.270.1.2016

KARTA GWARANCYJNA ( wzór )
Strony :
Beneficjent Gwarancji: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Gniezno ul. Wrzesińska 83 62-200 Gniezno
Gwarant:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Niniejsza Karta Gwarancyjna określa uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady
fizyczne robót budowlanych pn. "Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 14 w Leśnictwie
Stary Dwór Nadleśnictwo Gniezno – II etap”
1. Opis przedmiotu gwarancji : Droga leśna nr 14 w Leśnictwie Stary Dwór dł. ..…. m.
2. Rodzaj nawierzchni – …………………………..
3. Charakterystyka techniczna drogi :
- szerokość jezdni ………….. m
- nawierzchnia: warstwa wierzchnia gr. …. cm + podbudowa gr. ……
- pobocza o szerokości ………………………………………………………..
- mijanki o wymiarach …………….. , ilość ……………..
inne
urządzenia
………………………………………………………………………………………

:

…………………………………………………………………………………………
4. Data odbioru końcowego robót : ................................ r.
5. Ogólne warunki gwarancji :
5.1. Wykonawca oświadcza , iż droga objęta niniejszą gwarancją została przebudowana
zgodnie z umową , dostarczoną dokumentacją projektową oraz wiedzą
techniczną
i obowiązującymi przepisami .
5.2. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego w okresie gwarancji usunięcia
wad
fizycznych drogi objętej gwarancją , wynikających z jej uszkodzenia.
5.3.Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad w terminach:
a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie droginatychmiast,
b) w pozostałych przypadkach w terminie uzgodnionym w protokóle spisanym przy
udziale stron,

c) usuniecie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
5.4. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej
części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej części biegnie na nowo od chwili
wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek
wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać.
5.5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji szkody powstałe na skutek:
a) siły wyższej, pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski
żywiołowej i strajk generalny,
b) normalnego zużycia obiektu lub jego części.
5.6. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
ich usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
dokumentacji powykonawczej i protokołu końcowego odbioru robót.
5.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował
w czasie prac nad usuwaniem wad.
5.8. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie, o którym mowa w pkt. 5.3.
Zamawiający może powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
W powyższym przypadku Zamawiający nie traci uprawnień z udzielonej gwarancji.
5.9. W okresie udzielonej gwarancji prace konserwacyjne, o ile są konieczne obciążają
Gwaranta.
6. Okres trwania gwarancji za wady fizyczne drogi wygasa po upływie …. miesięcy od daty
bezusterkowego odbioru drogi przez Zamawiającego .

Warunki gwarancji przyjął :

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

Gniezno , dnia ..........................................

Gwarancji udzielił:

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

