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WARUNKI GWARANCJI UPONOR INFRA SP. Z O.O. 

Dostawca działając w wykonaniu postanowień pkt. 8 Ogólnych Warunków Dostaw (OWD) oraz przepisów art. 

577-581 Kodeksu cywilnego udziela gwarancji na warunkach opisanych poniżej: 

1. Dostawca gwarantuje, że Towar będący przedmiotem umowy dostawy lub sprzedaży, a określony  

w złożonej Ofercie, będzie zgodny ze specyfikacją techniczną (Aprobatą Techniczną, Polską Normą lub 

indywidualną specyfikacją techniczną uzgodnioną między stronami), zaś Usługi będą świadczone zgodnie 

aktualnie obowiązującą sztuką budowlaną. 

2. Towar będzie odpowiadał aktualnym w dniu złożenia zamówienia specyfikacjom technicznym 

sporządzonym przez Dostawcę. W celu uniknięcia wątpliwości właściwości Towaru określone  

w kartach technicznych Towaru, katalogach technicznych, broszurach lub równoważnych dokumentach 

nie stanowią specyfikacji technicznej, ale prezentują charakterystyczne cechy/ wartości jedynie na 

potrzeby opisu.  

3. Gwarancja obowiązuje przez okres 24 miesięcy od daty dostarczenia towaru lub wykonania Usługi.  

4. Dostawca nie udziela żadnych dodatkowych gwarancji w zakresie przekraczającym wskazania  

w OWD, w niniejszej gwarancji oraz wynikające z przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego. 

5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność/nieprawidłowość/wadę Towaru lub Usługi 

powstałą po zrealizowaniu dostawy z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Dostawcy takich jak: 

uszkodzenia mechaniczne, zanieczyszczenia, zarysowania, pęknięcia, niewłaściwy montaż, w tym montaż 

niezgodny z instrukcją lub wynikającą z niezastosowania się przez Kupującego do wytycznych Dostawcy 

dotyczących rozładunku, składowania i montażu towaru.  

6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność/nieprawidłowość/wadę Towaru lub Usługi 

powstałą w wyniku eksploatacji towaru lub Usługi w sposób niezgodny z przeznaczeniem wynikającym  

z zapisów specyfikacji technicznej lub odrębnie uzgodnionej z Dostawcą.  

7. Wykonane przez Dostawcę obliczenia, kalkulacje, zalecenia są wykonywane w oparciu o dane  

i informacje przedłożone Dostawcy przez Nabywcę. Dostawca nie ma obowiązku sprawdzania, weryfikacji 

prawidłowości i rzetelności jakichkolwiek danych oraz informacji dostarczonych przez Nabywcę, a tym 

samym Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy i zdarzenia wynikające  

z tytułu błędnych informacji przekazanych przez Nabywcę.  

8. Jeżeli jakikolwiek Towar nie odpowiada specyfikacji technicznej, o której mowa w punkcie 1, Dostawca 

zobowiązany jest do jego wymiany lub zwrotu ceny zakupu towaru po jego uprzednim zwrocie przez 

Nabywcę.   

9. Dostawca gwarantuje poprawność wykonanych przez Grupę Serwisową Uponor Infra połączeń,  

w oparciu o zaakceptowane pisemnie przez Nabywcę, Ogólne Warunki Pracy Grupy Serwisowej.  

10. Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje świadczenia opisane w pkt 8. W przypadku konieczności 

wykonania Usług w rozumieniu OWD, Nabywca zobowiązany jest na własne ryzyko i koszt: udostępnić 

teren, wykonać wszystkie prace przygotowawcze, celem umożliwienia Dostawcy wykonania prac, które 
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były przedmiotem Umowy zawartej pomiędzy stronami. Gwarancja nie obejmuje obowiązku wykonania 

prac towarzyszących i poniesieniach ich kosztów. 

11. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu gwarancji wygasa w przypadku podejmowania przez Nabywcę 

działań dotyczących towaru, w trakcie jego przetwarzania lub produkcji z jego wykorzystaniem innych 

wyrobów /produktów przez Nabywcę, a niezwiązanych z montażem ( zgodnie z punktem 5). Jeżeli inne 

postanowienia nie stanowią inaczej, Dostawca nie gwarantuje odpowiedzialności za Towar lub 

przydatności towaru do jakiegokolwiek szczególnego celu, nawet jeżeli cel jest znany, a żadna taka 

gwarancja nie jest domniemana w ramach nazwy lub opisu pod którym Towar jest sprzedawany, ani  

w ramach jakiejkolwiek rady lub zaleceń udzielonych przez Dostawcę, jego pracowników lub 

agentów/współpracowników.  

12. Nabywca ma obowiązek, niezwłocznie po otrzymaniu Towaru, sprawdzenia i przetestowania towaru  

w celu weryfikacji spełniania wymogów w zakresie jego zachowania oraz jego odpowiedniości na 

potrzeby przetwarzania oraz wykorzystania w jakimkolwiek zamierzonym zastosowaniu. Odpowiedzialność 

Dostawcy z tytułu gwarancji wygasa w przypadku zaniechania przez Nabywcę dopełnienie tego 

obowiązku. 

13. Niniejsze Warunki Gwarancyjne stanowią dokument gwarancyjny, o którym mowa w art. 5773 Kodeksu 

cywilnego. 

 


