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Stawiguda/ Sosnowiec ……………… 

 
GWARANCJA MATERIAŁOWA 

Nr ………….. 
 
 
Nazwa zamówienia :       ……………………………………………………… 

 

Numer zamówienia/ Numer Faktury :   ……………../……………  
 

 

Zamawiający :  

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 
REGON: ………………,  NIP: …………………………, KRS: …………………………………… 

 

Gwarantem jest BARWA SYSTEM Sp. z o.o. , 11-034 STAWIGUDA, ul. Przemysłowa 21 

 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Zamawiający:                    
 

 

§ 1 

 

Przedmiot i termin gwarancji 

Niniejsza gwarancja jakości obejmuje elementy - produkty, zwane dalej Materiałem, dostarczone  
Zamawiającemu na podstawie zamówienia numer ………………….. z dnia ……………….. oraz 

POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI.  

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji za cały Materiał w 

szczególności za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 4  

2. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty wydania Materiału Zamawiającemu lub jego 
upoważnionemu przedstawicielowi. 

 

§ 2 

Obowiązki i uprawnienia stron 

1. W przypadku ujawnienia się w Materiale jakiejkolwiek wady ukrytej, Zamawiający 

zobowiązany jest niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni od ujawnienia wady) 
poinformować o tej okoliczności Gwaranta. 

2. Zawiadomienie należy złożyć na FORMULARZU ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO 

(dostępny na stronie www.barwasystem.pl w zakładce do pobrania)w którym należy 

dokładnie i szczegółowo opisać ujawnione wady oraz zaproponować sposób ich usunięcia. 

Formularz zgłoszenia reklamacyjnego powinien zostać przesłany na adres poczty 
elektronicznej Gwaranta wraz z dokumentacją fotograficzną przedstawiającą rodzaj i rozmiar 

wady. 

3. Zaniechanie czynności określonych w ust. 1 i 2 powoduje utratę uprawnień z tytułu 

gwarancji. 

4. Podstawą do usunięcia wad jest obustronnie podpisany protokół stwierdzający przyczynę 

powstania wad. 
5. Gwarant zobowiązany jest, wedle własnego wyboru, do usunięcia zaistniałej wady bądź 

dostarczenia identycznego Materiału, a jeżeli byłoby to niemożliwe ze względu na wycofanie 

Materiału z produkcji – dostarczenia Materiału o parametrach możliwie najbardziej 

zbliżonych do pierwotnych. 
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6. Gwarant zobowiązuje się do wykonania czynności określonych w ust. 5 w terminie 

określonym w protokole stwierdzającym przyczynę powstania wad. 
7. Wykonanie zobowiązania określonego w ust. 5 stanowi pełne i całkowite zaspokojenie 

wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu wystąpienia wad, o których mowa w ust.1 

 

§ 3 

Wyłączenia 
 

1. Nie naruszając postanowień § 2 ust. 1-3, Zamawiający traci uprawnienia z tytułu 
Gwarancji jeżeli: 

a) Materiał nie był składowany w suchym, czystym i zamkniętym pomieszczeniu, 
chroniącym przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych (silnego wiatru, 
deszczu, śniegu). 

b) Materiał został zamontowany niezgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez 

Gwaranta.  
c) Materiał nie był konserwowany zgodnie z instrukcją użytkowania  dostarczoną przez 

Gwaranta. 
d) Materiał został zamontowany w pomieszczeniach, w których występują  

niestandardowe warunki takie jak:  

• wilgotność powietrza przekracza 95%,  

• występuje obecność oparów chemicznych wymagających środków ochrony,  

• występowanie stałych bądź okresowych drgań (w tym tąpnięć i innych szkód 
górniczych),  

• obecność wód stojących bądź wilgoci oddziałującej bezpośrednio na Materiał ( 
np. w skutek nieszczelności poszycia dachowego, nieszczelności instalacji 
wodociągowej, klimatyzacyjnej i itp.) 

e) Materiał został zamontowany w miejscu niezgodnym z jego przeznaczeniem. 
f) Materiał został poddany większemu niż standardowe zużyciu, był niszczony, bądź 

niewłaściwie użytkowany (również, gdy do instalacji bądź demontażu użyto 
niewłaściwych narzędzi).  

2. Niniejsza Gwarancja nie obejmuje wad, o których Zamawiający wiedział w 
momencie odbioru i przyjęcia Materiału. 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 
 

1. Postanowienia niniejszej Gwarancji nie naruszają praw i obowiązków wynikających z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Niniejszą Gwarancję sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 

 

 

 

GWARANT: 
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