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Wzór karty gwarancyjnej Autobusu 

 

Wykonawca……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

zwany również „Gwarantem” 

oświadcza, że udziela gwarancji jakości  

Nabywcy Autobusu…………………………………………………………………………………. 

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

Numer VIN: ……………………. 

marka: ………………..………… 

typ: ……………………………… 

model: …………….…………… 

rok produkcji: …………….…… 

przebieg początkowy (stan licznika): ……….……... 

Data wystawienia (początku) gwarancji (data podpisania protokołu odbioru końcowego 

Autobusu: ……..……...... 

1. Wykonawca (Gwarant) udziela Zamawiającemu gwarancji na Autobus stanowiący 

przedmiot Umowy dostawy Autobusów, ładowarek małej mocy  

nr ………………….. – zwanej dalej Umową, na warunkach określonych w s.i.w.z. oraz  

w ofercie, czas trwania gwarancji jest zgodny z poniższymi postanowieniami: 

1) ………………….(m-ce) na cały pojazd bez limitu kilometrów(gwarancja na cały pojazd 

obejmuje wszystkie elementy wchodzące w skład pojazdu, w tym wyposażenie 

dodatkowe wchodzące w skład pojazdu, programy i urządzenia, o których mowa w § 

2 ust. 16 Umowy oraz dodatkowe wyposażenie, o którym mowa w § 2 ust. 21 

Umowy).W okresie obowiązywania gwarancji na cały pojazd bez limitu kilometrów, 

nie mają zastosowania jej ograniczenia na skutek stosowania gwarancji na 

podzespoły, o których mowa poniżej, 

2) …………………. (m-ce) na konstrukcję szkieletu nadwozia. W przypadku wykonania 

szkieletu nadwozia ze stali konstrukcyjnej i zastosowania sposobu zabezpieczenia 

konstrukcji innego od kataforezy Wykonawca nie może wymagać od Zamawiającego 
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wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych przy nadwoziu w okresie 

udzielonej gwarancji, 

3)  …………………(m-ce) na konstrukcję podwozia. W przypadku zastosowania 

wykonania konstrukcji podwozia ze stali konstrukcyjnej i zastosowania sposobu 

zabezpieczenia konstrukcji innego od kataforezy Wykonawca nie może wymagać od 

Zamawiającego wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych przy 

podwoziu w okresie udzielonej gwarancji, 

4)  ………………….(m-ce) na powłokę lakierniczą nadwozia, 

5)  ………………….(m-ce) na baterie trakcyjne/przy żywotności baterii ……….(kWh), 

przy czym w okresie gwarancji baterie muszą spełniać wymogi określone w pkt 35 

specyfikacji technicznej Autobusu EV (załącznik nr 1 do s.i.w.z.). Zaoferowany przez 

Wykonawcę okres gwarancji wyrażony w pełnych miesiącach podlega wydłużeniu do 

czasu osiągnięcia przez baterie trakcyjne żywotności zaoferowanej przez 

Wykonawcę (obliczonej zgodnie z wzorem określonym w pkt 35.4.8 specyfikacji 

technicznej Autobusu EV - załącznik nr 1 do s.i.w.z.), jednak nie dłużej niż 84 

miesiące, chyba że Wykonawca zaoferuje dłuższy okres gwarancji. 

6) ………………..(km) na łożyska silnika trakcyjnego ( w przypadku  braku szczotki 

zwierającej wał silnika z korpusem, o której mowa w pkt 8.3. specyfikacji technicznej 

autobusów EV stanowiącej Załącznik nr 1 do s.i.w.z.), 

7)  ………………….(m-ce/km) na ogumienie. 

2. Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji jakości w zakresie i zgodnie z szczegółowymi 

zasadami dotyczącymi realizacji świadczeń gwarancyjnych sprecyzowanymi 

 w Umowie oraz załącznikach do Umowy, w szczególności „Warunkami gwarancji  

i serwisu” (załącznik nr 1 do Umowy). 

3. Gwarant zobowiązuje się wykonywać świadczenia gwarancyjne zgodnie z Umową,  

o której mowa powyżej. 

4. W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają postanowienia Umowy oraz Kodeksu 

Cywilnego. 

5. Kartę gwarancyjną wystawiono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

         ……………………………… 

            PODPIS GWARANTA 
                (WYKONAWCY) 


