
KARTA GWARANCYJNA 

Sporządzona w dniu ………………………………………………………………. 

1. GWARANT: ( WYKONAWCA)………………………………………… 
 

2. UPRAWNIONY: (ZAMAWIAJĄCY)…………………………………… 
 
Umowa nr …………. z dnia………………………………………………………. 
 
Przedmiot umowy:…………………………………………………………………. 
 
Data odbioru końcowego prac nasadzeń…………………………........................... 
 
Wykonawca udziela ……. miesięcy gwarancji na nasadzenia 
krzewów………………………………………………………………………………… 
Gwarancja obejmuje nasadzenia krzewów……………………………………..objętych 
wyŜej wymienioną umową. 
 
Warunki gwarancji jakości: 
1. Gwarant oświadcza, Ŝe objęte niniejszą kartą gwarancyjną nasadzenia krzewów 

…………………………………………………………………………………… 
zostały wykonane zgodnie z umową, OPZ, zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi normami oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Okres gwarancji jakości na wykonane prace wynosi…………..miesięcy, licząc od 
daty protokołu odbioru prac. 

3. W okresie gwarancji Gwarant obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 
ujawnionych w okresie gwarancji. 

4. O wystąpieniu wad Uprawniony powiadomi Gwaranta pisemnie ( protokołem 
stwierdzenia wad )  podając rodzaj wady. 

5. Gwarant zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 
wyznaczonym pisemnie przez Uprawnionego. 

6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
7. Gwarant ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac, w tym jakość 

posadzonego materiału roślinnego i zobowiązuje się do usuwania wad przez 
nieodpłatne uzupełnienie – wymianę krzewów obumarłych, uszkodzonych przez 
szkodniki itp. poza przypadkami spowodowanymi nieprzewidywalnymi 
okolicznościami ( kradzieŜ, Ŝywioły, klęska Ŝywiołowa itp. ). 

8. Zakres czynności związanych z usuwaniem wad, o których mowa w ust. 7 
obejmuje usuniecie uschniętych lub zniszczonych krzewów oraz nasadzenie 
nowych krzewów w dotychczasowym miejscu lub w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego. Nowe nasadzenia muszą odpowiadać cechom usuniętych 
krzewów, tj. gatunek, wiek, wielkość itp. 



9. Prace o których mowa w ust. 8 naleŜy wykonać po uzgodnieniu                                      
z przedstawicielem Zamawiającego. 

10. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował                 
w czasie prac związanych z usuwaniem wad. 

11. Gwarant niezaleŜnie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu 
rękojmi za wady przedmiotu gwarancji. 

12. W przypadku braku reakcji Gwaranta na wezwanie Uprawnionego do usunięcia 
stwierdzonych wad, Uprawniony ponownie wzywa do ich usunięcia, pod rygorem 
zlecenia ich usunięcia innemu Wykonawcy ( Wykonawcy zastępczemu ) na koszt 
Gwaranta. 

13. W sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają 
postanowienia zawarte w Umowie nr……………….z dnia………………………... 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

14. Kwarta gwarancyjna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, jeden 
egzemplarz dla Gwaranta, a jeden dla Uprawnionego. 
 
 
Warunki gwarancji podpisali: 
 
 
 
GWARANT ( WYKONAWCA):                                     UPRAWNIONY: (ZAMAWIAJĄCY): 

 

 


