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Załącznik nr 3 

 
                                                             

  
Nr sprawy:   TZ2.374.2.2.139.5.2020.GP 
 
Poz. rejestru:   ………………………………………. 

 
WARUNKI GWARANCYJNE 

 
Dostawa 11 szt. lamp ulicznych solarnych LED w technologii COB LED II GENERACJI 

dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni 
(przedmiot zamówienia) 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne 

towaru. 

2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towarów  

z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr1 do  zaproszenia do 

składania ofert. 

3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towary dostarczone w ramach umowy są 

fabrycznie nowe i  wolne od wad fizycznych.  

 Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów. 

4. Zamawiający udziela rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 

24 miesięcy. 

5. Termin obowiązywania gwarancji na lampy uliczne solarne LED w technologii COB 

LED II GENERACJI, o mocy 120W wynosi …………….. miesięcy i jest on zgodny 

z okresem gwarancji wskazanym w Formularzu Oferty. 

6. Niniejszy dokument stanowi potwierdzenie gwarancji na okres nie krótszy niż wskazany 

w pkt 4 powyżej, liczony od dnia dostawy towaru przez Wykonawcę (zgodnie 

z dowodem dostawy lub protokołem odbioru). Okres gwarancji nie może być krótszy niż 

gwarancja producenta.   

7. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do towaru pisemną gwarancję na dostarczony 

towar (kartę gwarancyjną). 

8. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości na cały asortyment obejmuje zarówno 

wady powstałe z przyczyn tkwiących w towarach w chwili dokonania ich odbioru przez 

Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne towarów, powstałe z przyczyn, za 

które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady 

te ujawnią się w ciągu …………. m-cy od dnia dostarczenia towaru (okres ujawnienia 

wad zgodny o okresem gwarancji wskazanym w  ofercie Wykonawcy). 

9. Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub innego gwaranta albo osób przez niego 

upoważnionych wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy 

towaru - w zależności od wyboru Zamawiającego - w terminie nie dłuższym niż 

3 tygodni od dnia zgłoszenia (otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o wadach), 

a Wykonawca lub inny gwarant albo osoby przez nich upoważnione, zobowiązani są 

dokonać tej wymiany lub naprawy na swój koszt w powyższym terminie. 

10. Jeśli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu do 

wymiany towaru lub usunięcia wad nie dopełni obowiązku wymiany towaru na wolny od 

wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w terminie określonym w dokumencie 

gwarancji, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko 

i koszt Wykonawcy.  
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11. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 

towarów, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające  

z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym, patentów, praw 

ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe 

i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towarów do obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

 

 

 

 

 

………………………., dnia ………………………   

 

                                                                                            ……………………………… 

         

              podpis Wykonawcy  
 


