Załącznik nr 1 umowy
WZÓR GWARANCJI
na dostawy wykonane na podstawie umowy nr ____________________________z dnia ____________r.
udzielona przez:
1)________________________________________________________________________________
z siedzibą w ____________________________przy ul. ____________________________
reprezentowaną przez __________________________________________,zwanym w dalszej
części Wykonawcą,
na rzecz
2) Grand Baltc p. z o.o., ul. Wyzwolenia 29, 78-131 Dźwirzyno
reprezentowanym przez Agnieszkę Oliwię Maszner – Prezesa Zarządu i Przemysława Florysa - Wiceprezesa,
zwanym w dalszej części Zamawiającym,
o następującej treści:
§1
1. Wykonawca – gwarant udziela Zamawiającemu gwarancji na dostawy objęte umową nr
__________________z dnia __________________r. na okres __________miesięcy liczony od dnia
podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzenia
usterek, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie
usunięcia usterek, tj. od __________________
2. W okresie gwarancji Wykonawca ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad, jakie
wystąpią w przedmiocie umowy, w terminie nie dłuższym niż 10 dni liczonych od dnia ich zgłoszenia, z
zastrzeżeniem ust. 5 i § 2.
3. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający
będzie uprawniony do dokonania usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. W przypadku nieterminowego wywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 2,
Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej z tytułu nieusunięcia wad terminie,
zgodnie z postanowieniami § 7 umowy, której dotyczy niniejsza gwarancja.

§2
Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej konserwacji,
uszkodzeń mechanicznych, zdarzeń losowych.
§3
1. Jeżeli w ramach niniejszej gwarancji łączna wartość usuniętych wad przekroczy 20% wartości przedmiotu
umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia skutecznego usunięcia ostatniej z wad, która składać się
będzie na przekroczenie 20%-wej wartości przedmiotu umowy.
2. Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas wystąpienia wady, czyli o czas liczony od dnia
zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli
dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem.
§4
1. Zgłoszenie wad przedmiotu umowy będzie następowało w formie pisemnej pocztą elektroniczną.
2. W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail __________________dostępny w godzinach pracy
Zamawiającego. Zgłoszenia przesłane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane będą jak
wysłane w najbliższym dniu roboczym o godzinie rozpoczęcia pracy Wykonawcy.
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