Załącznik nr 3 do umowy
nr ………………………….
z dnia ……………………..

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI DOSTAWY
Sporządzona w dniu ………………………………..
Zamawiający : PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi
Zakład Dolnośląski, ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław.
1. Wykonawca : ………………………………………………………
2. Umowa ( nr, z dnia)………………………………….………………………………………..
3. Przedmiot umowy: Dostawa urządzenia rozdzielczego.
4. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem gwarancji
jakości (opis dostawy urządzenia rozdzielczego) :
1. Rozdzielnia nN, AC, RNTw-1000 wersja w obudowie monoblok szt. 1.
Opis rozdzielni:
Rozdzielnia TwinLine na modułach CombiLine obudowy monoblok o wymiarach
1950x2350x350.
Wyposażenie:
a)
Zasilanie – rozłączniki typu XLP, przełącznik OT400…ATS przystosowany do
zasilania rezerwowego.
b)
Odpływy realizowane na rozłączniku typu XLBM zamontowanymi na mostach
szynowych zgodnie z załączonym widokiem.
c)
Główny most szynowy 630A realizowany na płaskownikach Cu.
d)
Zaleca się przygotowanie miejsca na złączki.
e)
Wszystkie odpływy zrealizowane w jednej szafie.
5. Ogólne warunki gwarancji jakości
5.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji
jakości
został wykonany zgodnie z: SIWZ, umową oraz zgodnie z Polską Normą Nr PN-EN
60076-1
5.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne
zmniejszające wartość użytkową , techniczną i estetyczną.
5.3. Okres gwarancji wynosi ……………. licząc od dnia dostawy przedmiotu zamówienia.
Jako datę dostawy należy rozumieć datę podpisania protokołu odbioru przedmiotu
zamówienia.
5.4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad dostarczonego przedmiotu
umowy Zamawiający zawiadomi o tym fakcie pisemnie (faksem), Wykonawcę, który jest
zobowiązany w dniach roboczych (pn. - pt.) w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, licząc
od dnia otrzymania zawiadomienia, dostarczyć zamienny wolny od wad przedmiot
umowy. Termin określony powyżej w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu
tylko za pisemną zgodą obu stron.
5.5. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O wykryciu wady oraz dacie
i miejscu jej oględzin mających na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę.
5.6. Usunięcie każdej wady powinno być stwierdzone protokolarnie, protokołem odbioru
sporządzonym po zakończeniu każdej naprawy.
5.7. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, termin gwarancji jakości dla tej
części biegnie na nowo od chwili usunięcia wad (podpisania protokołu po naprawie).
5.8. W innych przypadkach termin gwarancji jakości ulega przedłużeniu o czas w ciągu
którego – wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją – Zamawiający z tego
przedmiotu nie mógł korzystać,

5.9. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe wskutek :
a/ siły wyższej,
b/ normalnego zużycia obiektu lub jego części,
c/ szkód wynikłych z winy Użytkownika w okresie użytkowania obiektu, a szczególnie
konserwacji i użytkowania urządzeń w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami
eksploatacji i użytkowania.
Warunki gwarancji jakości podpisali :

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

