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KARTA GWARANCJI  JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT 

Ogólne warunki gwarancji. 
1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną 

przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z wiedzą oraz 
zasadami sztuki budowlanej. 

2. Okres gwarancji na wykonaną usługę wynosi 5 lat (wymagany 
przegląd po 3 latach eksploatacji, przegląd jest odpłatny w 
wysokości 10% wartości inwestycji) 

3. Okres gwarancji na materiały użyte na wykonanie ogrodzenia 
określają poszczególne deklaracje właściwości użytkowych 
oraz karty gwarancyjne wystawiane przez producentów tych 
materiałów. 

4. FHU GREG jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu 
gwarancji, jeżeli Zamawiający wiedział o wadzie w chwili 
montażu. 

5. Uprawnienia z tytułu gwarancji Zamawiający nabywa pod 
warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za wykonane usługi i 
dostarczone materiały. 

6. Podstawą do wnoszenia roszczeń z tytułu gwarancji jest 
przedstawienie przez zamawiającego reklamacji na piśmie 
oraz oryginał rachunku. 

7. Zamawiający traci uprawnienia z tytułu gwarancji za wady 
wyrobu, jeżeli nie zawiadomi FHU GREG o wadzie, w ciągu 7 
dni od chwili jej wykrycia. 

8. W okresie gwarancyjnym usuwane są wszystkie wady 
przedmiotu spowodowane niewłaściwym wykonaniem 
zamówienia. 

9. Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od otrzymania 
reklamacji dokona oględzin ogrodzenia celem zbadania 
reklamacji. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej 
reklamacji wszelkie koszty z tym związane ponosi zgłaszający 
reklamację. 
Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do naprawy 
zgłoszonych mu usterek i wad powstałych z przyczyn 
zależnych od niego. Usuniecie wad powinno być stwierdzone 
protokolarnie. 

10. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady 
powstałe na skutek: 
 klęsk żywiołowych w tym nawałnic, 
 normalnego zużycia obiektu lub jego części,  
 niewłaściwej eksploatacji i utrzymywania,  
 zmian koloru elementów ogrodzenia dokonanych we 

własnym zakresie, 
 uszkodzeń mechanicznych produktów, 
 uszkodzeń powstałych na skutek uszkodzeń 

termicznych (poniżej -20° powyżej +50°) i chemicznych 
(m.in. działanie soli, nawozów, herbicydów, cementu, 
wapna), 

 nieszczelności powłoki powstałych po montażu 
elementów, takich jak: rysy, otarcia, udar. 

 niewłaściwego obciążenia elementów ogrodzenia siłami 
zewnętrznymi, 

11. Reklamacji nie podlegają i nie są traktowane jako wady, 
dopuszczone przez normy i dokumenty odniesienia: 
 odchylenia w wymiarach i wyglądzie wyrobu 

uwarunkowane procesem produkcyjnym elementów 
betonowych, wykwity w postaci białego nalotu oraz 
plamy są zjawiskiem naturalnym i przejściowym, pory, 
mikropęknięcia włoskowate, 

 zmian koloru powłok malarskich oraz PVC wywołanych 
długotrwałym działaniem promieniowania UV, 

 oraz elementy przęseł stalowych nie zabezpieczone 
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. 

12. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca ma prawo 
odmówić reklamacji w szczególności, gdy Zamawiający 
wiedział o wadzie wyrobu w chwili jego wbudowania, gdy 
wada nie jest istotna lub gdy nie obniża wartości i 
użyteczności obiektu. 
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