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OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI 

 

1. Warunki ogólne. 
 Contec Kromiss, zwany dalej Producentem udziela Kupującemu gwarancji, na produkty zwane dalej „produktami lub 

konstrukcjami”, które zostały zakupione, przechowywane lub zainstalowane zgodnie z ich przeznaczeniem, zasadami 
sztuki budowlanej. 

 Gwarancja obejmuje uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn leżących wyłącznie po stronie producenta: wady 
konstrukcyjne, materiałowe, i wykonawcze podczas procesu produkcji (pękanie, wyginanie się konstrukcji, łuszczenie 
się powłoki ochronnej) 

 Okres gwarancji dla konstrukcji stalowych wynosi 24 miesiące i liczy się od dnia sprzedaży konstrukcji  Kupującemu . W 

czasie trwania okresu gwarancji Producent przeprowadzi minimum jeden przegląd techniczny. Koszt przeglądu ustalany 

jest na etapie zamówienia i obciążają Kupującego. Producent przewiduje możliwość indywidualnego ustalenia okresu 

gwarancji i zwiększenia ilości przeglądów technicznych w zależności od indywidualnych uzgodnień z Kupującym, 

korozyjności środowiska, miejsca montażu oraz innych czynników zewnętrznych, które mają lub mogą mieć wpływ na 

konstrukcję. 

 Kupujący zobowiązany jest pod rygorem nie uznania reklamacji do przechowywanie protokołów z przeglądów 

technicznych. 

 W protokole muszą się znaleźć następujące informacje: 

 Data przeglądu 

 Dokonujący przeglądu 

 Numer fabryczny słupa 

 Rodzaj konstrukcji 

 Miejsce eksploatacji 

 Okres gwarancji na ochronę antykorozyjną przez cynkowanie ogniowe i/lub malowanie określony został przez 

Producenta w odniesieniu do normy PN-EN ISO 12944-2 i w zależności od kategorii agresywności korozyjnej środowiska 

wynosi: 

 C1 - 24 miesiące gwarancji 

 C2 - 24 miesiące gwarancji 

 C3 - 24 miesiące gwarancji 

 C4 - 12 miesięcy gwarancji 

 C5-I, C5-M – 12 miesięcy gwarancji 

 Kupujący zobowiązany jest pod rygorem nie uznania reklamacji do kontroli dostarczonego produktu lub konstrukcji 

przed rozładowaniem i poświadczenia na specyfikacji dostawy, odbioru bez widocznych wad i uszkodzeń. Jeśli stwierdzi 

wady lub uszkodzenia, muszą one zostać zapisane w dokumencie dostawy.  

 Kupujący zobowiązany jest pod rygorem nie uznania reklamacji bezpośrednio po otrzymaniu produktu lub konstrukcji 

dokonać jej oględzin oraz w miejscach uszkodzeń za które nie odpowiada Dostawca (drobne otarcia, ślady po pasach 

transportowych)  powstałych w czasie transportu i przeładunków dokonać jej naprawy poprzez: 

 oczyszczenie miejsc uszkodzonych (powierzchnia jednolita, jasnoszara, metaliczna bez śladów korozji, kurzu, oleju i 

smarów). 

 dokonanie miejscowych uzupełnień powłoki.  
 Kupujący zobowiązany jest pod rygorem nie uznania reklamacji do dokonania napraw uszkodzeń powłoki antykorozyjnej 

zgodnie z zaleceniami Producenta powstałych w wyniku transportu na terenie budowy czy montażu. 

 Kupujący zobowiązany jest pod rygorem nie uznania reklamacji do sporządzania oraz przesyłania do Dostawcy 

dokumentacji fotograficznej oraz protokołów potwierdzających wykonanie wszelkich napraw. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTEC KROMISS SP. Z O.O. · RONDO ONZ 1 · 00-124  WARSZAWA   

 

 

2. Zasady realizacji zgłoszeń reklamacyjnych. 
 W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego Producent zobowiązuje się do wykonania oceny technicznej konstrukcji i 

poinformowania Kupującego  o jej wyniku i sposobie usunięcia wady w przeciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Kupujący 

umożliwi Producentowi nieodpłatny dostęp do produktów lub konstrukcji, których dotyczy zgłoszenie, w celu wykonania 

oględzin i badań wyrobu objętego zgłoszeniem. O terminie oględzin Producent zawiadomi Kupującego z 3-dniowym 

wyprzedzeniem. 

 Pojawienie się wad powinno być zgłaszane przez Kupującego bezzwłocznie w formie pisemnej  na adres info@contec-

kromiss.eu lub listem polecony na adres firmy wraz z dokumentacją fotograficzną i opisem powstania wady do 7 dni od 

jej stwierdzenia. Brak zgłoszenia powoduje utratę gwarancji. 

 Usunięcie wady nastąpi w okresie nie dłuższym niż 30 dni roboczych, licząc od dnia poinformowania Kupującego o 

sposobie usunięcia wady. Jeśli z przyczyn niezależnych od Producenta usunięcie wady nie będzie możliwe w terminie 30 

dni roboczych, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie, wraz z podaniem najbliższej możliwej daty usunięcia 

wady. 

 Producent decyduje o zasadności zgłoszonych na podstawie reklamacji roszczeń jak również o wyborze sposobu 

usunięcia wad obejmujących zgłoszenie reklamacyjne. 

 W przypadku uznania przez Producenta zgłoszenia reklamacyjnego za zasadne Producent usunie wady konstrukcji, 

wymieni wadliwe produkty lub konstrukcje na wolne od wad lub pokryje koszty naprawy produktu przez firmę 

zewnętrzną. 

 W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej usterki powstałej w wyniku zaniedbania,  niewłaściwego użytkowania bądź 

niewłaściwego montażu wszelkie koszty związane czynnościami kontrolnymi prowadzonymi przez lub na zlecenie 

Producenta ponosi Kupujący. 

 

3. Gwarancja traci ważność w następstwie:  
 Awarii lub uszkodzenia konstrukcji związanej z błędnie podanymi wymaganiami do zaprojektowania konstrukcji. 

 Awarii lub uszkodzenia konstrukcji związanej z błędami montażowymi (odstępstwa od wytycznych w dokumentacji 

projektowej, wadliwe wykonanie elementów posadowienia, wielokrotne rozkręcanie i skręcanie śrub w połączeniach 

skręcanych wynikające z niedostatecznego pierwszego skręcenia, itp.) 

 Uszkodzeń konstrukcji lub powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego w szczególności poprzez wiercenie, cięcie oraz 

wszelkiego rodzaju modyfikacje poza zakładem Producenta bez jego zgody jak również specyficznych obciążeń 

korozyjnych wskazanych w normie PN-EN ISO 14713-1 w szczególności chemicznych czy o podwyższonej temperaturze. 

 Niewłaściwego składowania ( Elementy konstrukcji muszą być rozpakowane z materiałów zabezpieczających do 

transportu – filc, stretch lub podobne oraz składowane na niemetalowych podkładach w sposób uniemożliwiający 

stykanie się z podłożem, gromadzenie się na nich opadów atmosferycznych i zanieczyszczeń mechanicznych)  

 Wypadków podczas transportu i przeładunków co za tym idzie uszkodzeń konstrukcji i powłok zabezpieczenia 

antykorozyjnego. 

 Wadliwe działanie oraz uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem konstrukcji 

poprzez zwiększanie dopuszczalnych obciążeń określonych przez Producenta, użycie konstrukcji do celów niezgodnych 

z projektowanym przeznaczeniem, niedbałością Kupującego lub stosowanie konstrukcji niezgodnie z przepisami BHP. 

 Zmiany, zatarcia, zamazania lub uszkodzenia w jakikolwiek sposób numerów seryjnych konstrukcji. 

 Uszkodzeń mechanicznych lub/i chemicznych powstałych na skutek działania czynników zewnętrznych takich jak:  

 Sole 

 Ogień 

 Ługi 

 Rozpuszczalniki 

 Kwasy  

 Uszkodzeń mechanicznych lub/i chemicznych powstałych na skutek działania związków chemicznych takich jak: 
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 Cement 

 Wapno 

 Środki ścierające i czyszczące 

 Uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek działania klęsk żywiołowych takich jak: 

 Ponadnormatywne obciążenia wiatrem 

 Pożar 

 Powódź 

 Wyładowań elektrycznych  

 Innych nieprzewidzianych zdarzeń 

 Uszkodzeń powstałych w czasie eksploatacji lub działania osób postronnych. 

 Nieprzeprowadzenia wymaganych kontroli technicznych udokumentowanych odpowiednik protokołem oraz wobec 

braku wykonania napraw ustalonych w czasie przeglądu technicznego.  

 Wad powłok zabezpieczenia antykorozyjnego spowodowanych przez: 

 Niewłaściwe magazynowanie 

 Zabrudzenia w obszarach ruchu oraz miejscach powodujących osady na elementach konstrukcyjnych, dla których 

Kupujący podczas użytkowania nie prowadził żadnych czynności mających na celu ograniczenie ekspozycji 

elementów konstrukcji na działanie niekorzystnych czynników dla warstw zabezpieczenia antykorozyjnego. 

 

4. Postanowienia końcowe. 
 Producent nie odpowiada za niezgodności powstałe z winy projektu jeśli  ten został powierzony przez Kupującego wraz 

z dokumentacją wykonawczą lub jeśli dokumentacja wykonawcza została zaakceptowana przez Kupującego przed 

rozpoczęciem produkcji. 

 Gwarancja jest ważna pod warunkiem korzystania z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, specyfikacją, warunkami 

technicznymi i środowiskowymi.  

 Powłoka cynkowa pokryta tzw. białą korozją o lokalnych przebarwieniach, wystąpienie ciemno- i jasnoszarych obszarów 

spowodowanych przez działanie czynników atmosferycznych, albo nieznaczna nierówność powierzchni spowodowana 

powłoką cynkową nie stanowi podstawy do reklamacji wg normy PN ISO 1461. 

 Z tytułu gwarancji Kupującemu ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Producenta roszczenie o odszkodowanie 
za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek awarii produktu. Jedynym zobowiązaniem Producenta według tej gwarancji, 
jest naprawa lub wymiana produktu na wolny od wad, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji. 

 Powłoka cynkowa nie jest powłoką dekoracyjną, towar z różnych dostaw może różnić się między sobą odcieniem, co jest 
wynikiem utleniania cynku (efekt wyrównania barwy wystąpi po kilku miesiącach). Pokrycie cynku powłoką malarską 
stanowi wykończenie dekoracyjne oraz dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne. 

 Elementy konstrukcji  w okresie magazynowania będą składowane w sposób zapewniający swobodny dostęp powietrza 
i uniemożliwiający stykanie się z podłożem(na niemetalowych podkładach), gromadzenie się na nich opadów 
atmosferycznych i zanieczyszczeń mogących uszkodzić powłokę antykorozyjną, oraz tak, aby wyeliminować możliwość 
powstania wad mechanicznych elementów konstrukcji  np. trwałe odkształcenia. 

 Składowanie, montowanie i eksploatowanie konstrukcji odbywać się będzie w środowisku o stopniu korozyjności nie 
większym od kategorii odpowiadającej danemu okresowi gwarancji.  

 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powierzchni elementów spowodowanych nadmiernie długim ich składowaniem 
przez Kupującego.  

 Wyłącza się uprawnienie Kupującego wynikające z rękojmi za wady, do odstąpienia od umowy, zaś roszczenie o 
obniżenie ceny wynika z uzgodnień z Producentem.   

 W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie przepisy 
prawa polskiego – bez względu na miejsce dostawy / siedziby Kupującego. 

 


