
  

GWARANCJA JAKOŚCI  

 

I. INFORMACJE WSTĘPNE  

„Zakup agregatu prądotwórczego na biogaz produkowany na oczyszczalni ścieków” 

Umowa nr: …………………………. 

 

Gwarantem jest: …………………………….. 

[nazwa, adres, dane z KRS]  

Dane adresowe: ………………………………………………….. 

będący Wykonawcą Kontraktu i zwany dalej Gwarantem lub Wykonawcą 

 

Uprawnionym z tytułu Gwarancji Jakości jest: ……………………  

Dane adresowe: …………………………………………….. 

zwana dalej „Zamawiającym”,  

 

zwane dalej łącznie „Stronami”. 

 

II. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Przedmiot i Okres Gwarancji Jakości  

1.1 Niniejsza Gwarancja Jakości (dalej zwana również „Gwarancją”) obejmuje całość robót i dokumentów 
Wykonawcy, nie wyłączając urządzeń, wyposażenia oraz dóbr niematerialnych, objętych przedmiotem 
zamówienia (dalej też Przedmiotem Umowy) pn. „Zakup agregatu prądotwórczego na biogaz 
produkowany na oczyszczalni ścieków” określonych w Umowie oraz w innych dokumentach będących 
integralną częścią Umowy.  

1.2 Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego cały Przedmiot Umowy, o 
którym mowa w punkcie 1.1 niniejszej Części Ogólnej został wykonany prawidłowo, zgodnie ze 
zobowiązaniami Wykonawcy, o których mowa w Umowie, a także zgodnie z najlepszą wiedzą 
Gwaranta.  

1.3 Ponadto Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że w okresie Gwarancji Jakości: 

a) zużycie paliwa przy obciążeniu 100% nie przekroczy 75 Nm3/h. 

b) poziom hałasu emitowany przez agregat kogeneracyjny przy obciążeniu 100 % (przy wycieszeniu 
obudowy dźwiękochłonnej min 74 dB(A)/1m)  nie przekroczy 91 dB; 

c)  wysokość Kosztów Serwisu Wybranych Urządzeń nie przekroczy kwoty wskazanej przez 
Wykonawcę w Ofercie, tj. kwoty ……….. złotych, jak i też, że łączna wysokość kosztów 
ponoszonych na serwis Przedmiotu Umowy nie przekroczy kwoty stanowiącej sumę Kosztów 
Serwisu powiększoną o 1/10 tej kwoty (Kosztów Serwisu), w którymkolwiek z każdych 
następujących po sobie kolejnych okresów 12 miesięcy liczonych od daty odbioru; 

Normalne zużycie jak i też brak wady fizycznej w robotach i dokumentach Wykonawcy (nie 
wyłączając urządzeń, wyposażenia oraz dóbr niematerialnych), nie będzie zwalniać jak i też 
ograniczać odpowiedzialności Gwaranta z tytułu Gwarancji za brak realizacji lub nieosiągnięcie przez 
Przedmiot Umowy w okresie gwarancji zadeklarowanych cech i stanów, wskazanych powyżej. 

1.4 Poprzez niniejszą Gwarancję, Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialność za Przedmiot Umowy, w 
tym za dokumenty Wykonawcy jak i też zakres Przedmiotu Umowy zrealizowany przez 



Podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich 
zobowiązań, o których mowa w Gwarancji.  

1.5 Okres Gwarancji Jakości wynosi zgodnie z ofertą Wykonawcy ……………miesięcy. 

1.6 W każdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne, okres Gwarancji 
Jakości w odniesieniu do danego elementu przedmiotu zamówienia ulega odpowiedniemu 
wydłużeniu, przy czym: 

a) jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca wymienił element wchodzący w zakres 

Przedmiot Umowy na wolny od wad albo dokonał istotnych napraw elementu objętego 

Gwarancją Jakości, termin Gwarancji Jakości biegnie dla tego elementu na nowo od chwili 

dostarczenia elementu wolnego od wad lub wydania elementu naprawionego, potwierdzonych 

protokołem usunięcia wady, 

b) w przypadkach innych niż określone w lit. a) termin Gwarancji Jakości ulega przedłużeniu o 

okres, w ciągu którego wskutek wady elementu wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia 

Zamawiający nie mógł z niego korzystać. W razie wątpliwości początek tego czasu zostanie 

oznaczony od dnia, kiedy Zamawiający powiadomił o wadzie a koniec tego czasu przypadać 

będzie na dzień podpisania protokołu usunięcia Wady. 

1.7 Jeśli jednak wada będzie miała charakter Wady Istotnej to wówczas, termin Gwarancji Jakości biec 
będzie na nowo dla całego Przedmiotu Umowy od chwili usunięcia wady potwierdzonej protokołem 
usunięcia Wady. 

1.8 Strony przyjmują, że Wada ma charakter Wady Istotnej, jeśli powoduje (bezpośrednio lub pośrednio) 
niezdatność przedmiotu zamówienia do określonego w Umowie użytku ze względu na brak cech 
umożliwiających jego bezpieczną eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej eksploatacji 
całości lub jakiejkolwiek części przedmiotu zamówienia.  

1.9 Za Wadę Istotną uważane będą także przypadki, w których Przedmiot Umowy nie spełnia wymagań 
określonych dla: 

1) poziomu zużycia paliwa przy obciążeniu 100%; 

2) poziomu hałasu; 

3) kosztów serwisu. 

1.10 Strony przyjmują, że Wada ma charakter Wady Nieistotnej w każdym innym przypadku niż przyjęty w 
pkt 1.8 i 1.9.  

 

2. Obowiązki i uprawnienia Stron  

2.1 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany do:  

a) terminowego spełnienie żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnego usunięcia Wady, 
przy czym usunięcie Wady może nastąpić również poprzez wymianę elementu wchodzącego 
w zakres Przedmiotu umowy na nowy, wolny od Wad;  

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnej wymiany 
elementu na wolny od Wad. 

2.2 Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu Wady” należy przez to rozumieć również wymianę 
elementu wchodzącego w zakres Przedmiotu Umowy na nowy, wolny od Wad.  

2.3 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Przedmiocie Umowy, Zamawiający jest uprawniony 
do:  



a) żądania nieodpłatnego usunięcia Wady, a w przypadku, gdy dany element wchodzący w 
zakres Przedmiotu Umowy był już dwukrotnie naprawiany – do żądania wymiany tego 
elementu na nowy, wolny od Wad;  

b) kwalifikacji Wady i wskazania trybu usunięcia Wady lub wymiany elementu na wolny od Wad. 

2.4 W przypadku nieterminowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia od Zamawiającego przez Gwaranta 
lub nieokreślenia przez Gwaranta sposobu usunięcia Wady, Zamawiający będzie uprawniony do 
naliczenia Gwarantowi kary umownej w wysokości 3 000 zł za każdy dzień opóźnienia za każdy taki 
przypadek. Kara za nieterminowe przyjęcie zgłoszenia za jeden i ten samym przypadek może zostać 
naliczona za pierwsze trzy dni opóźnienia. 

2.5 W przypadku nieterminowego usunięcia Wady lub wymiany elementu na wolny od Wad przez 
Gwaranta, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Gwarantowi kary umownej w wysokości 5 
000 zł za każdy dzień zwłoki.  

2.6 W przypadku, gdy wysokość Kosztów Serwisu wybranych urządzeń przekroczy kwotę wskazaną przez 
Wykonawcę w Ofercie, lub łączna wysokość kosztów ponoszonych na serwis Przedmiotu Umowy 
przekroczy sumę Kosztów Serwisu powiększoną o 1/10 tej kwoty (Kosztów Serwisu), w którymkolwiek 
z każdych następujących po sobie kolejnych okresów 12 miesięcy liczonych od daty odbioru, Gwarant 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

a) 1.500  złotych – gdy wysokość Kosztów Serwisu wybranych urządzeń przekroczy kwotę 
wskazaną przez Wykonawcę w Ofercie, lub łączna wysokość kosztów ponoszonych na serwis 
Przedmiotu Umowy przekroczy sumę Kosztów Serwisu powiększoną o 1/10 tej kwoty 
(Kosztów Serwisu) o 5% jednak nie więcej niż 30%; 

b) 6.000  złotych – gdy wysokość Kosztów Serwisu wybranych urządzeń przekroczy kwotę 
wskazaną przez Wykonawcę w Ofercie, lub łączna wysokość kosztów ponoszonych na serwis 
Przedmiotu Umowy przekroczy sumę Kosztów Serwisu powiększoną o 1/10 tej kwoty 
(Kosztów Serwisu) o ponad 30% jednak nie więcej niż 50%; 

c) 8.000  złotych – gdy wysokość Kosztów Serwisu wybranych urządzeń przekroczy kwotę 
wskazaną przez Wykonawcę w Ofercie, lub łączna wysokość kosztów ponoszonych na serwis 
Przedmiotu Umowy przekroczy sumę Kosztów Serwisu powiększoną o 1/10 tej kwoty 
(Kosztów Serwisu) o ponad 50% jednak nie więcej niż 80%; 

d)  10.000 złotych – gdy wysokość Kosztów Serwisu wybranych urządzeń przekroczy kwotę 
wskazaną przez Wykonawcę w Ofercie, lub łączna wysokość kosztów ponoszonych na serwis 
Przedmiotu Umowy przekroczy sumę Kosztów Serwisu powiększoną o 1/10 tej kwoty 
(Kosztów Serwisu) o ponad 80% i więcej. 

Jeśli w jednym i tym samym przypadku przekroczona zostanie wysokość Kosztów Serwisu oraz łączna 
wysokość kosztów ponoszonych na serwis Przedmiotu Umowy, kara umowna może zostać naliczona 
przez Zamawiającego za każdy z takich przypadków. 

2.7 W jednym i tym samym przypadku Wady może zostać naliczona każda z kar, o których mowa w pkt 
2.4 -2.6 – kumulacja kar. 

2.8 Niezależnie od możliwości naliczenia kar umownych, Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia 
od Gwaranta odszkodowania uzupełniającego, w tym za nieterminowe usunięcie Wad lub wymiany 
elementu na wolny od Wad, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.  

2.9 W ramach uprawnień z tytułu Gwarancji Jakości Zamawiający uprawniony jest żądać od Wykonawcy 
nieodpłatnie sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia dla zamówień na roboty, usługi lub dostawy, 
których przedmiotem będą czynności lub wymiana elementów, jakich wykonanie spoczywać będzie 
na Zamawiającym zgodnie z przedstawionymi przez Gwaranta instrukcjami obsługi lub konserwacji 
lub Dokumentacją Techniczno – Rozruchową. Opis taki zostanie sporządzony zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego, w tym zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych nawet jeśli nie znajdzie 
zastosowania, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni. 

 



3. Upoważnienie Gwaranta (pełnomocnictwo)  

3.1 Gwarant, na pisemne żądanie Zamawiającego, upoważni Zamawiającego do wykonywania uprawnień 
z gwarancji przysługującej Gwarantowi wobec producentów urządzeń, podwykonawców, dostawców, 
usługodawców.  

3.2 Gwarant, na pisemne żądanie Zamawiającego, dokona nieodpłatnie przelewu na Zamawiającego praw 
do wykonywania uprawnień z gwarancji przysługującej Gwarantowi wobec producentów urządzeń, 
podwykonawców, dostawców, usługodawców.  

3.3 Upoważnienie lub przelew praw nie zwolni Gwaranta z jego zobowiązań wynikających z Gwarancji 
Jakości lub rękojmi za Wady. 

 

4. Przeglądy gwarancyjne i Próby eksploatacyjne 

4.1 Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą, według uznania Zamawiającego, nie rzadziej niż 
raz w roku i zawsze, kiedy tylko Zamawiający uzna to za uzasadnione w okresie obowiązywania 
Gwarancji. Przeglądy mogą być prowadzone, zgodnie z wyborem Zamawiającego, dla Przedmiotu 
Umowy lub też poszczególnych elementów lub grup elementów. 

4.2 W przypadku przeglądów gwarancyjnych prowadzonych dla elementów lub grup elementów 
Zamawiający może przeprowadzić odrębne przeglądy gwarancyjne w różnym samym czasie (porze 
roku).  

4.3 Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego dla każdej komisji wyznacza 
Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 
Gwarant jest obowiązany uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych.  

4.4 W skład każdej komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej dwie osoby wyznaczone przez 
Zamawiającego oraz co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest zobowiązany 
wyznaczyć co najmniej dwie osoby do dokonania przeglądu gwarancyjnego i wskazać Zamawiającemu 
wyznaczone osoby na piśmie w terminie najpóźniej na 3 dni przed planowanym przeglądem.  

4.5 Na Gwarancie spoczywa obowiązek zabezpieczenia środków dla dokonania przeglądu gwarancyjnego 
w okresie gwarancyjnym, tj. środków zapewniających bezpośredni dostęp do przeglądanych 
elementów konstrukcji i wyposażenia (wg potrzeb: wysięgnik, dźwig, itp.). O właściwych środkach 
Zamawiający poinformuje Gwaranta w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 4.3 niniejszej Części 
Ogólnej. 

4.6 Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 
gwarancyjnego, tj. zgodnie z punktem 4.3 niniejszej Części Ogólnej, niestawienie się jego 
przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności 
ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.  

4.7 Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu 
Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. 
W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie prześle Gwarantowi 
jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego.  

4.8 Postanowienia punktów 4.1 – 4.7 stosować się będzie odpowiednio do Prób prowadzonych przez 
Zamawiającego, przy czym: 

a) o terminie próby Zamawiający powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 14 
dniowym, 

b) na Zamawiającym spoczywać będzie obowiązek zabezpieczenia stosownych środków i on też 
będzie ponosił koszt prowadzenia takich prób. 

4.9 Zamawiający będzie prowadził próby celem weryfikacji czy Przedmiot Umowy spełnia wymagania 
określone w pkt 1.3 lit. a) i lit. b). 

4.10 Próby będą prowadzone w sposób następujący: 

a) dla weryfikacji poziomu zużycia paliwa przy obciążeniu 100%: 



- odczyt z danych telemetrycznych agregatu 

b) dla weryfikacji poziomu hałasu: 

- pomiar zgodnie z normą PN-87/B-02151/02 - "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 

pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

 

5. Tryb usuwania Wad  

5.1 Gwarant obowiązany jest rozpocząć usuwanie ujawnionej Wady według przedstawionych w tabeli 1 
wymagań technicznych oraz czasowych:  

 

Tabela 1. Wymagania techniczne oraz czasowe dla usuwania Wad. 

LP Klasyfikacja Wad  Reakcja Gwaranta  Wymagany czas reakcji  

1 Wady Istotne  1) Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia i określenie 
sposobu usunięcia Wady  

Do 24 h od chwili powiadomienia  

2) Zapewnienie nieprzerwanej 
pracy agregatu  

Do 72 h od chwili powiadomienia 

3) Całkowite usunięcie Wady Zgodnie ze wskazanym przez 
Zamawiającego w powiadomieniu 
terminem na usunięcie Wady 

2 Wady Nieistotne  1) Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia i określenie 
sposobu usunięcia Wady  

Do 72 h od chwili powiadomienia  

2) Całkowite usunięcie Wady  Zgodnie ze wskazanym przez 
Zamawiającego w powiadomieniu 
terminem na usunięcie Wady  

3 Wady w dokumentach 
Wykonawcy, chyba, że jest 
to Wada Istotna to 
wówczas będzie 
obowiązywać będzie tryb 
przewidziany dla Wady 
Istotnej 

Usunięcie Wady  

 

Zgodnie ze wskazanym przez 
Zamawiającego w powiadomieniu 
terminem na usunięcie Wady  

 

4 Wada o której mowa w 
pkt 1.9, chyba, że jest to 
Wada Istotna, o której 
mowa w pkt 1.8, to 
wówczas będzie 
obowiązywać będzie tryb 
przewidziany dla Wady 
Istotnej 

1) Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia i określenie 
sposobu usunięcia Wady  

Do 36 h od chwili powiadomienia  

2) Podjęcie ewentualnych 
działań zaradczych, 
tymczasowych, technicznych i 
administracyjnych 

Do 24 h od daty potwierdzenia 
przyjęcia zgłoszenia i określenia 
sposobu usunięcia Wady 

3) Całkowite usunięcie Wady Zgodnie ze wskazanym przez 
Zamawiającego w powiadomieniu 
terminem na usunięcie Wady. 

Do czasu całkowitego usunięcia wady 
Wykonawca podejmie działania celem 
minimalizacji szkód na skutek 
ujawnienia się wady. 



 

5.2 Powiadomienia dokonuje Zamawiający poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazanej 
przez Gwaranta.  

5.3 Zamawiający jest uprawniony, po przedłożeniu przez Gwaranta pisemnego uzasadnienia, do zmiany 
terminów wskazanych w punkcie 5.1 niniejszej Części Ogólnej, uwzględniając technologię usuwania 
Wady, zasady wiedzy technicznej i warunki klimatyczne.  

5.4 Stwierdzenie usunięcia Wady nastąpi z chwilą niezwłocznego podpisania przez obie Strony, Protokołu 
Odbioru Prac z usuwania Wady. W Protokole Strony potwierdzą także termin usunięcia Wady. W 
przypadku braku możliwości podpisania protokołu w dniu, w którym dokonano usunięcia Wady, należy 
w późniejszym Protokole podać jej faktyczną datę usunięcia.  

5.5 Jeżeli Gwarant nie wypełni obowiązku usunięcia Wady w uzgodnionym terminie, Zamawiający będzie 
uprawniony do zlecenia usunięcia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obciążony 
kosztami usunięcia Wady. Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego wynikających z 
tytułu Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady.  

5.6 Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 
usuwaniem Wad. 

 

6. Komunikacja  

6.1 Każda Wada może zostać zgłoszona przez Zamawiającego w każdym czasie obowiązywania Gwarancji 
Jakości niezależnie od przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych oraz Prób eksploatacyjnych i ich 
wyników. 

6.2 O każdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie przedstawiciela 
Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem lub pocztą elektroniczną na wskazane numery 
telefonów i adresy. Kopia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przesyłana jest również faksem lub 
pocztą elektroniczną do Zamawiającego. W powiadomieniu o wystąpieniu Wady, Zamawiający 
kwalifikuje kategorię Wady według kategorii ustalonych w tabeli zawartej w punkcie 5.1 niniejszej 
Części Ogólnej.  

6.3 Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, 
przekazywania, przyjmowania powiadomień o Wadach i potwierdzania przyjęcia powiadomienia o 
Wadzie. Wykazy osób zostaną przekazane przez Strony w terminie 7 dni od daty przekazania 
dokumentu Gwarancji Jakości Zamawiającemu. O każdej zmianie takich osób, Strony obowiązane są 
informować się niezwłocznie, pod rygorem uznania ostatnio wskazanej osoby, jako upoważnionej w 
myśl niniejszego postanowienia. Do czasu przekazania przez Strony wykazów osób wszelka 
korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana na adresy podane w komparycji Gwarancji 
Jakości. 

6.4 Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie dodatkowo w formie pisemnej.  

6.5 Wszelkie pisma, kierowane będą przez Strony na adresy podane w niniejszym dokumencie Gwarancji 
Jakości.  

6.6 O zmianach w danych adresowych, o których mowa w punkcie 6.5 niniejszej Części Ogólnej, Strony 
obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od chwili zaistnienia 
zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie 
doręczoną.  

6.7 Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości 
powiadomić pisemnie o tym fakcie Zamawiającego.  

 

7. Postanowienia końcowe  

7.1 Gwarancja Jakości nie wyłącza, nie ogranicza, ani też nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 
przysługujących mu z tytułu Rękojmi za Wady. 



7.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją Jakości zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.  

7.3 Niniejsza Gwarancja Jakości stanowi integralną część Umowy.  

7.4 Ewentualne zmiany do Gwarancji Jakości wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

PODPISY 

 

W imieniu Gwaranta:    W imieniu Zamawiającego: 

 

………………………………………..  ……………………………………….. 

  



 

III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

1. Postanowienia ogólne  

 

1.1. Część Szczegółowa obejmuje określenie elementów przedmiotu zamówienia lub okoliczności, 
wskazanych niżej w poszczególnych punktach, Okresu Gwarancji Jakości dla tych elementów lub 
okoliczności. Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że poszczególne wymienione niżej 
elementy i okoliczności zachowają wskazane poniżej cechy funkcjonalne i spełniać będą wskaźniki 
oraz parametry, z uwzględnieniem określonych w niniejszej Części Szczegółowej Gwarancji Jakości 
odstępstw, dla poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy. 

1.2. Opisane poniżej cechy funkcjonalne i wskaźniki będą ustalane w oparciu o metodologię opisaną w 
niniejszej Części Szczegółowej.  

 

Zakres gwarancji dla elementów wymienionych w Części Szczegółowej:  

 

1. Zużycie paliwa 

1.1. Okres Gwarancji Jakości – zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi …………. miesięcy. 

1.2. W trakcie okresu Gwarancji Jakości weryfikowane będzie zużycie paliwa, które nie może 
przekroczyć 75 Nm3/h przy obciążeniu agregatu 100%. Przekroczenie powyższej wartości nie 
może także następować też przy niższym obciążeniu niż 100%. 

1.3. Dopuszczalne odstępstwa: 

Nie dopuszcza się odstępstw z wyjątkiem okresu rozruchu. 

1.4. Będzie się uważało, że parametr nie został zachowany także wtedy, gdy nie można dokonać 
pomiaru przez okres dłuższy niż 7 dni. 

 

2. Poziom hałasu 

2.1. Okres Gwarancji Jakości – zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi …………. miesięcy. 

2.2. W trakcie okresu Gwarancji Jakości weryfikowany będzie poziom hałasu, który nie może 
przekroczyć przy obciążeniu 100 % (przy wycieszeniu obudowy dźwiękochłonnej min 74 
dB(A)/1m) wartości 91 dB. Przekroczenie powyższej wartości nie może także następować przy 
niższym obciążeniu niż 100%. 

2.3. Dopuszczalne odstępstwa: 

Nie dopuszcza się odstępstw z wyjątkiem okresu rozruchu.  

 

3. Koszty Serwisu  

3.1. Okres Gwarancji Jakości – zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi …………. miesięcy. 

3.2. W trakcie okresu Gwarancji Jakości weryfikowana będzie wysokość nakładów, jakie poniesie 
Zamawiający z tytułu serwisu wybranych urządzeń. 

3.3. Do Wybranych Urządzeń należy agregat kogeneracyjny wraz z wszelkimi urządzeniami 
współpracującymi z tym agregatem (pośrednio lub bezpośrednio) dostarczonymi przez 
Wykonawcę w ramach Przedmiotu Umowy. 

3.4. Do Kosztów Serwisu będą zaliczane wydatki ponoszone przez Zamawiającego, w tym: 

 koszty wymiany części na nowe, koszt utylizacji części zużytych lub wymienionych; 



 koszty przeglądów i regulacji przez wykwalifikowany personel; 

 koszty prób, sprawdzeń po przeglądach i regulacji; 

 koszty prac wykwalifikowanego personelu; 

 koszty dojazdu personelu; 

 koszty szkoleń; 

 koszt sporządzenia dokumentacji; 

 inne koszty ponoszone w związku czynnościami, jakie będą niezbędne lub zalecane do 
podjęcia w związku z użytkowaniem danego urządzenia lub części robót, zgodnie z 
zaleceniami ich producenta ujętymi w Dokumentacji Techniczno – Ruchowej, chyba że 
Gwarant przekazując Dokumentację Techniczno – Ruchową wskaże wprost na szerszy zakres 
takich czynności w stosunku do Dokumentacji Techniczno – Ruchowej. Wskazanie takie będzie 
brane pod uwagę i będzie wiążące dla Zamawiającego, jeśli zostało jednoznacznie określone 
przez Wykonawcę, jako odmienne od wymagań ujętych w Dokumentacji Techniczno – 
Ruchowej. Takie wskazanie Gwaranta nie może jednak prowadzić do sytuacji, kiedy 
użytkowane będą urządzenia lub elementy przedmiotu zamówienia, w tym części urządzenia 
lub inne części robót, które zgodnie z Dokumentacją Techniczno – Ruchową, właściwymi 
normami lub zasadami sztuki, winny zostać wymienione na nowe. W takim przypadku 
Zamawiający postępować będzie zgodnie z Dokumentacją Techniczno – Ruchową, właściwymi 
normami lub zasadami sztuki, i dokona wymiany zaś koszt zostanie uwzględniony w Kosztach 
Serwisu. 

3.5. Wydatki ponoszone przez Zamawiającego będą ustalane dla każdego z następujących po sobie 
kolejnych 12 miesięcy okresu udzielonej gwarancji liczonych od daty odbioru. 

3.6. Dopuszczalne odstępstwa: 

Nie dopuszcza się odstępstw. 

3.7. Po upływie każdego z okresów 12 miesięcznych od daty odbioru Zamawiający sporządzi 
zestawienie kosztów, o których mowa w pkt 3.4. Jeśli wysokość kosztów przekroczy kwotę 
wskazaną przez Wykonawcę w Ofercie, jako Koszt Serwisu, w którymkolwiek z każdych 
następujących po sobie kolejnych okresów 12 miesięcy liczonych od daty odbioru uważa się, że 
parametr nie został spełniony. 

3.8. Jeśli parametr nie zostanie spełniony Zamawiający prócz innych uprawnień z Gwarancji Jakości 
uprawniony jest żądać zapłaty kary umownej, o której mowa w pkt 2.6 Części Ogólnej. 

4. Koszty ponoszone na serwis przedmiotu zamówienia 

4.1. Okres Gwarancji Jakości – zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi …………. miesięcy. 

4.2. W trakcie okresu Gwarancji Jakości weryfikowany będzie wysokość nakładów, jakie poniesie 
Zamawiający z tytułu serwisu przedmiotu zamówienia. 

4.3. Do Kosztów Serwisu będą zaliczane wydatki ponoszone przez Zamawiającego, w tym: 

 koszty wymiany części na nowe, koszt utylizacji części zużytych lub wymienionych; 

 koszty przeglądów i regulacji przez wykwalifikowany personel; 

 koszty prób, sprawdzeń po przeglądach i regulacji; 

 koszty prac wykwalifikowanego personelu; 

 koszty dojazdu personelu; 

 koszty szkoleń; 

 koszt sporządzenia dokumentacji; 

 inne koszty ponoszone w związku czynnościami, jakie będą niezbędne lub zalecane do 
podjęcia w związku z użytkowaniem danego urządzenia lub części robót, zgodnie z 



zaleceniami ich producenta ujętymi w Dokumentacji Techniczno – Ruchowej, chyba że 
Gwarant przekazując Dokumentację Techniczno – Ruchową wskaże wprost na szerszy zakres 
takich czynności w stosunku do Dokumentacji Techniczno – Ruchowej. Wskazanie takie będzie 
brane pod uwagę i będzie wiążące dla Zamawiającego, jeśli zostało jednoznacznie określone 
przez Wykonawcę, jako odmienne od wymagań ujętych w Dokumentacji Techniczno – 
Ruchowej. Takie wskazanie Gwaranta nie może jednak prowadzić do sytuacji, kiedy 
użytkowane będą urządzenia lub elementy przedmiotu zamówienia, w tym części urządzenia 
lub inne części robót, które zgodnie z Dokumentacją Techniczno – Ruchową, właściwymi 
normami lub zasadami sztuki, winny zostać wymienione na nowe. W takim przypadku 
Zamawiający postępować będzie zgodnie z Dokumentacją Techniczno – Ruchową, właściwymi 
normami lub zasadami sztuki, i dokona wymiany zaś koszt zostanie uwzględniony w Kosztach 
Serwisu. 

4.4. Wydatki ponoszone przez Zamawiającego będą ustalane dla każdego z następujących po sobie 
kolejnych 12 miesięcy okresu udzielonej gwarancji liczonych od daty odbioru. 

4.5. Dopuszczalne odstępstwa: 

Nie dopuszcza się odstępstw. 

4.6. Po upływie każdego z okresów 12 miesięcznych od daty odbioru Zamawiający sporządzi 
zestawienie kosztów, o których mowa w pkt 4.3. Jeśli wysokość kosztów przekroczy sumę kwoty 
wskazanej przez Wykonawcę w Ofercie dla Kosztów Serwisu powiększoną o 1/10 tej kwoty 
(Kosztów Serwisu), w którymkolwiek z każdych następujących po sobie kolejnych okresów 12 
miesięcy liczonych od daty odbioru uważa się, że parametr nie został spełniony. 

4.7. Jeśli parametr nie zostanie spełniony Zamawiający prócz innych uprawnień z Gwarancji Jakości 
uprawniony jest żądać zapłaty kary umownej, o której mowa w pkt 2.6 Części Ogólnej. 

 

 


