
 

 

WARUNKI GWARANCJI OZNAKOWANIA POZIOMEGO 
 

GWARANT: Przedsiębiorstwo  z siedzibą w 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 60/260, 
będąca Wykonawcą oznakowania poziomego. 

 

Par 1. WARUNKI OGÓLNE 
 

Niniejsza gwarancja, obejmuje oznakowanie poziome, zrealizowane przez Wykonawcę zgodnie  
z Umową/Zleceniem nr………………..  z dnia…………. 
1. Gwarant oświadcza i zapewnia, że oznakowanie poziome, o którym mowa w pkt. 1. zostało wykonane 
prawidłowo,  zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami obowiązującymi w budownictwie oraz zgodnie z 
najlepszą wiedzą  Gwaranta. 
2. Poprzez niniejszą gwarancję, Gwarant przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za oznakowanie poziome 
wykonane przez Gwaranta lub przez działających na ryzyko i odpowiedzialność Gwaranta, jego podwykonawców. 
3. Termin gwarancji, rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokołu odbioru (częściowego lub końcowego) 
danego oznakowania poziomego i wynosi: 
 

Rodzaj oznakowania 
drogi zamiejskie                                           

(bez przejść dla pieszych, 
linii zatrzymania) 

drogi w miastach,  
przejścia dla pieszych, linie 

zatrzymania 

cienkowarstwowe                                                       
-farby rozpuszczalnikowe                                        
-farby wodorozcieńczalne                                                                               

12 m-cy 6 m-cy 

grubowarstwowe                                                        
-masy chemoutwardzalne                                                 

36 m-cy 24 m-ce 

   
UWAGA 1 : Okresy gwarancyjne z tabelki ogranicza się do 50% w następujących przypadkach:                                                                                                                 
- nadmiernego stosowania piasku lub piasku z solą do zimowego utrzymania dróg,                                                                                                                                               
- nawierzchni bitumicznych niejednorodnych o warstwie spękanej, łuszczącej się, z luźnymi grysami.                                                                                                                                               
UWAGA 2: Nie udziela się gwarancji lub redukuje się okres gwarancyjny o 75%,  na wykonane oznakowanie w    
następujących przypadkach:   
- wykonywania oznakowań w okresie od 01 listopada do 31 marca  
- nawierzchni kamiennych lub betonowych 
- nawierzchni silnie zdeformowanych, spękanych, o łuszczącej się powierzchni, na łączach podłużnych ze 
szczelinami, 
- wykonania oznakowania na świeżo ułożone nawierzchnie bitumiczne tj. wcześniej niż po upływie 20 dni od 
ułożenia.                                                                                                                                                                                                                                                                

4. Gwarant, zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancji wad oznakowania 
poziomego. 
5. Gwarancja, obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w wykonanym oznakowaniu. 
6. Naprawa gwarancyjna, zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, jednakże w warunkach zgodnych 
ze specyfikacją techniczną wykonania danego oznakowania poziomego.  
7. Wykonanie naprawy oznakowania poziomego nie przedłuża okresu gwarancji określonego w pkt. 3. 
 

Par. 2 GWARANCJA NIE OBEJMUJE: 
 

1. Wad, powstałych z przyczyn nie tkwiących w wykonywanym oznakowaniu, takich jak: nawierzchnia drogi, 
użytkownicy drogi (pojazdy gąsienicowe, ciężki sprzęt budowlany, walce drogowe itp.) 
2. Oznakowania poziomego, realizowanego na żądanie Zleceniodawcy w warunkach niezgodnych ze specyfikacją 
techniczną realizacji danego oznakowania.  
3. Oznakowania poziomego, jeżeli w przypadku utrzymania zimowego używane są pługi stalowe lub  
z utwardzonych tworzyw sztucznych. 



 

 

4. Oznakowań poziomych, wykonanych na nawierzchniach smołowych w technologiach innych niż technologia 
farb wodnych. 
5. Aplikacji, wykonanych na nawierzchniach bitumicznych, których czas użytkowania jest krótszy niż 20 dni 
6. Aplikacji, wykonanych na niedojrzałym betonie, tj. poniżej 28 dni od jego ułożenia. 
7. Aplikacji, wykonanych na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, łuszczącej się powierzchni,  
na niejednorodnych złączach podłużnych, na nawierzchniach kostkowych. 
8. Oznakowań, wykonywanych w okresie od 01 listopada do 31 marca każdego roku. 
9. Uszkodzeń mechanicznych, powstałych w wyniku zjawisk losowych takich jak: pożar, powódź, działanie 
środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzędu. 
10. Wad, powstałych na skutek działalności innych podmiotów prowadzących prace na odcinku drogi, na którym 
znajduje się dane oznakowanie poziome. 

 

Par 3. SKRÓCENIE OKRESU GWARANCJI 
 

1. Okresy gwarancji, określone w par l. pkt. 4. ulegają automatycznemu skróceniu o 50% w przypadkach: 
- dla wymalowań farbami w przypadku nawierzchni, których czas użytkowania jest krótszy niż jeden rok, 
- dla oznakowań masami chemoutwardzalnymi w przypadku nawierzchni, których czas użytkowania jest krótszy 
niż 20 dni. 
- dla oznakowań farbami, na nawierzchni o makroteksturze gruboziarnistej (np. SMA, powierzchnie utrwalone) 
- dla aplikacji, na nawierzchniach bitumicznych niejednorodnych o warstwie ścieralnej spękanej, kruszącej się,  
z  luźnymi grysami. 
- dla oznakowań na drogach, na których zimowe utrzymanie realizowane jest solą lub solą z piaskiem. 
2. Okresy gwarancji określone w par 1. pkt. 3. ulegają automatycznemu skróceniu o 75%, w przypadku 
oznakowania na nawierzchniach z kostki kamiennej lub betonowej. 
 

 

Par 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej, zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 


