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KARTA GWARANCYJNA REMONTU SIŁOWNIKA 
Nr ……………. 

 
Dotyczy: …………………………………………………………. 
                                                           (Przedmiot umowy/zamówienia) 

 
Umowa/Zamówienia: …………………………………………... 
                                                                                      (Numer) 

 
Odbiorca wyrobu:………………………………………………... 
                                                                       (Nazwa firmy, adres) 

 
 
1.NAZWA WYROBU:……………………………………………………. 

 ILOŚĆ ELEMENTÓW:…………………………………………………. 
 SERIA I NUMER:……………………………………………………….. 

 
 
Warunki gwarancji: 
 
1. Wykonawca udziela gwarancji na okres* ……… miesięcy licząc od daty podpisania protokołu 

zdawczo – odbiorczego przedmiotu umowy/zamówienia, dowodu WZ, bądź innego dokumentu 
zaakceptowanego przez Strony poświadczającego przyjęcie przedmiotu umowy/ zamówienia 
przez Zamawiającego (* okres gwarancji ustalany jest indywidulanie w zależności od warunków 
pracy). 
 

2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady wynikające z przyczyn tkwiących w wyrobie, związanych 
z nieprawidłowym wykonaniem lub użyciem do wyrobu niewłaściwych materiałów oraz 
podzespoły naprawiane/regenerowane lub wymienione z oznakowaniem wykonawcy. 
Gwarancją nie jest objęta w szczególności praca całego urządzenia, wyposażenie dodatkowe, 
oraz inne urządzenia z przedmiotowym urządzeniem współpracujące. 
. 

3. W przypadku uszkodzeń mechanicznych podzespołu lub elementu, jeżeli przeprowadzone 
badanie nie wykaże odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji, gwarancja nie ma 
zastosowania. 

 
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń gwarancyjnych dotyczących jedynie elementu 

posiadającego oznaczenia Wykonawcy, umożliwiające jego identyfikację. Jeżeli  
reklamacja okaże się niesłuszna, wtedy wszystkie koszty związane z jej rozpatrywaniem ponosi 
Zamawiający. 

 
5. Wykonawca,  zastrzega sobie prawo kompleksowego przeglądu urządzenia po zabudowie, a 

przed oddaniem do pierwszej eksploatacji i spisaniem na tą okoliczność odpowiedniego 
protokołu. Odmowa dokonania kompleksowego przeglądu skutkuje utratą uprawnień 
gwarancyjnych 
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6. Zamawiający traci, w szczególności, wszelkie prawa wynikające z udzielonej gwarancji w 

przypadku : 
 gdy dokona złego montażu, 
 w przypadku uszkodzenia mechanicznego podzespołu lub elementu, 
 gdy dokona samowolnych przeróbek bez zgody Wykonawcy, 
 gdy stwierdzona zostanie ingerencja nieautoryzowanego serwisu, 
 gdy nastąpi uszkodzenie wyrobu spowodowane przez Zamawiającego w czasie 

rozładunku, transportu, rozpakowania, demontażu i składowania, 
 gdy Zamawiający nie powiadomi Wykonawcy o reklamacji w terminie i czasie 

uniemożliwiającym sprawdzenie jej zasadności,  
 gdy Zamawiający nie udostępni wyrobu do naprawy, 
 gdy uszkodzenie lub awaria nastąpi na skutek warunków pracy urządzenia nie 

podanych w zamówieniu lub też na skutek zaistnienia innych, nie ujawnionych  
w zamówieniu okoliczności mających wpływ na pracę urządzenia. 
 

7. Przedstawiciel serwisu Wykonawcy ma nieograniczone prawo do poboru próbek płynu – 
cieczy hydraulicznych do badań laboratoryjnych 
 

8. W sprawach nie unormowanych w Karcie Gwarancyjnej mają zastosowanie art. 577 ÷ 581 
Kodeksu Cywilnego. 
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