
Załącznik nr  2  do  u mo wy  

DOKUMENT GWARANCJI  

  na urządzenie  kupione na  podstaw ie     

umow y nr ………/2017  z  dnia …………………  r .  

doty czącej  dostaw y now ego urządzenia medycznego    
 

udzielona przez: 

1) ………………………………………………………………….. z siedzibą w …………………………………………. 

reprezentowaną przez ………………………………………………………………..…………………………, zwanym w 

dalszej części Wykonawcą, 

na rzecz 

2) Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie przy Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków 

reprezentowaną przez mgr Teresę Zalewińską – Cieślik zwane dalej zwaną dalej Zamawiającym 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Wykonawca – gwarant udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na ……………….. i zapewnia, że posiadają one 

właściwości i parametry o istnieniu których zapewnił Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, składając ofertę na 

dostawę …………………….. i dostarczając go Zamawiającemu  na podstawie umowy z dnia ………….. nr ……../2017 

na okres …… miesięcy liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru urządzenia.  

2. W okresie gwarancji Wykonawca (gwarant)  ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad fizycznych, jakie 

wystąpią w urządzeniu, przywrócenia urządzeniu właściwości lub parametrów o których mowa  w ust. 1, w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym od zawiadomienia o wadzie lub braku 

właściwości i parametrów, o których mowa  wyżej w ust. 1 

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych w trakcie gwarancji w przedmiocie umowy wadach fizycznych 

albo o braku właściwości urządzenia, albo parametrów, o których mowa w ustępie poprzedzającym, w terminie 1 dni 

roboczych od ich ujawnienia i wyznaczy mu termin na usunięcie wad i/lub przywrócenie urządzeniu opisanych 

właściwości i/lub parametrów 

4. 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. 

5. 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 lub z powodu nieprzywrócenia jakości lub 

parametrów urządzeniu  zgodnie z postanowieniami § 9 umowy, której dotyczy niniejsza gwarancja. 

6. W przypadku wystąpienia wad, które stanowiły podstawę dla Zamawiającego do żądania wykonania części lub całości 

przedmiotu zamówienia ponownie (§ 6 ust. 5 umowy) Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do 

ponownego wykonania całości lub części przedmiotu zamówienia, zachowując jednocześnie prawo domagania się od 

Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

 

§ 2 

Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej konserwacji, uszkodzeń 

mechanicznych, zdarzeń losowych. 

 

§ 3 

1. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę w okresie gwarancji wad i/lub usterek w przedmiocie umowy termin 

gwarancji na wykonane w ramach gwarancji roboty, wbudowane nowe materiały, urządzenia i instalację biegnie na nowo 

od dnia podpisania protokołu odbioru usunięcia wady (usterki).  

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli dokonał 

zgłoszenia wady przed jego upływem. 

 

§ 4 

1. Zgłoszenie wad  fizycznych urządzenia lub nieposiadania przez urządzenie  jakości lub/i parametrów, o których mowa w 

§ 1 niniejszego dokumentu, będzie następowało w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną. 

2. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu …………………….. oraz 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. 

3. Zamawiający realizuję uprawnienia z tytułu gwarancji na podstawie niniejszego Dokumentu Gwarancyjnego i umowy.   

 

 

 

……………………………………     …………………………………… 

       WYKONAWCA                           ZAMAWIAJĄCY 

 


