
Załącznik nr 2 

GWARANCJA 

 

 

Wykonawca …………………………………………….. udziela gwarancji na urządzenie i 

poszczególne etapy montażu dźwigu towarowego na następujących warunkach: 

Gwarancja dotyczy:  

Dźwig z napędem elektrycznym do przewozu towarów o nr fabrycznym ............................                

początek gwarancji ………………………..koniec gwarancji ...................... ………… 

zainstalowany w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Brzegu ul. Jana Pawła II 7 

 

Warunki gwarancji i rękojmi: 

 

1. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie jego materiały są materiałami najwyższej jakości i 

podejmuje się wymienić bezpłatnie uszkodzone części podczas okresu gwarancji. 

2. Wykonawca gwarantuje serwis swoich urządzeń zarówno w okresie gwarancji jak i po 

jego upływie. 

3. Wszelkie roszczenia zgłaszane na podstawie Gwarancji będą składane faksem lub 

listownie na adres Wykonawcy bezzwłocznie i w każdym wypadku w ciągu trzydziestu 

(30) dni od ujawnienia wady w wyposażeniu dającego podstawę roszczenia.  

4. W przypadku nie złożenia roszczenia w ciągu wyżej wymienionego okresu, gwarancja w 

zakresie tych wadliwych części będzie uznawana za wygasłą. 

5. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia części i uszkodzeń spowodowanych siłą 

wyższą, niewłaściwym użytkowaniem, wpływem wilgoci, brakiem wentylacji, 

przekroczeniem napięcia elektrycznego i wpływem pola elektromagnetycznego, 

osiadaniem budynku, wandalizmem oraz innymi zewnętrznymi czynnikami tego rodzaju, 

a także zaniedbania, wypadku, nieprawidłowego działania, nieprawidłowej temperatury, 

zmian dokonywanych przez osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy, 

czy też jakiejkolwiek innej przyczyny pozostającej poza kontrolą Wykonawcy. 

Wyposażenie i wszelkie jego części będą przez cały czas konserwowane w sposób 

właściwy przez autoryzowany serwis Wykonawcy i po podpisaniu z nim stosownej 

umowy. W przeciwnym razie gwarancję uzna się za nieważną. 

6. Odpowiedzialność Wykonawcy wynikająca z gwarancji jest ściśle ograniczona do 

wymiany lub naprawy wadliwych części wyposażenia. Odpowiedzialność Wykonawcy 

wynikająca z gwarancji w żadnym razie nie będzie rozszerzana o odpowiedzialność z 

tytułu szkód czy strat pośrednich czy wtórnych, w tym między innymi utraconych 

korzyści, jakie zostaną poniesione przez kupującego w wyniku tych wad.  

7. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 2 dni roboczych od zawiadomienia go o awarii 

przybyć na miejsce, w którym znajduje się urządzenie dźwigowe i przystąpić do 

usuwania awarii. Jeżeli usuniecie awarii nie jest możliwe natychmiast, wykonawca ma 

obowiązek niezwłocznie uzgodnić z Użytkownikiem pisemnie termin jego usunięcia. 

Usunięcie awarii stwierdza się protokolarnie.  

8. Niniejsza gwarancja została wydana zgodnie z przepisami art. 577 i następnych Kodeksu 

Cywilnego, dotyczących gwarancji. 

9. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski. 

10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 

wynikających z niezgodności przedmiotu sprzedaży z umową. 

 


