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OGÓLNE WARUNKU GWARANCJI MDS SYSTEMS SP. Z O. O. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. MDS Systems sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. 
Gospodarskiej 2, (51-503), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod 
numerem KRS: 0000394308, REGON: 021701730, NIP: 8952005227, jako 
Wykonawca Linii Produkcyjnej na rzecz Zamawiającego w ramach umowy z 
………………….udziela mu jako Gwarant gwarancji na wymieniony Przedmiot Umowy 
na zasadach określonych w niniejszym dokumencie („Gwarancja”). 

2. Słowom, wyrażeniom i frazom zapisanym w przedmiotowych 
Ogólnych Warunkach Gwarancji MDS Systems sp. z o. o. (dalej jako „OWG”) z 
wielkiej litery, należy nadawać takie znaczenie, które jest im przypisane w umowie, 
do której OWG stanowią załącznik, pod warunkiem, że niniejszy dokument nie 
stwierdza inaczej. 

3. OWG stanowią integralną część umowy zawieranej pomiędzy 
Gwarantem, a Zamawiającym. 

4. Okres gwarancji wykonanej przez Gwaranta Linii Produkcyjnej 
wynosi 24 miesiące licząc od dnia podpisania przez strony protokołu Zdawczo-

Odbiorczego wymienionego w § 6 ust. 7 umowy z …………………. o przyjęciu przez 

Zamawiającego bez zastrzeżeń wykonanego Przedmiotu Umowy. Gwarant udziela 
Zamawiającemu, również  gwarancji na części zakupowe poszczególnych 
producentów, przy czym gwarancja na te części wynosi okres przewidziany przez 
danych producentów, lecz nie mniej, niż jeden rok licząc od podpisania przez strony 
protokołu Zdawczo - Odbiorczego wymienionego w § 6 ust. 7 umowy z ………………….  

5. Z gwarancji wyłączone są części zadeklarowane jako szybko 
zużywające się. Odnosi się to, również odpowiednio do przypadku sporządzenia 
protokołu wyłącznie przez Gwaranta, w związku z brakiem współdziałania ze 
strony Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie odpowiednio wydłużony, jeśli w 
tym czasie wystąpią przestoje z winy Gwaranta (wydłużenie gwarancji o czas 
przestoju).   

6. Do czasu podpisania protokołu Zdawczo - Odbiorczego 
wymienionego w § 6 ust. 7 umowy z …………………., Zamawiający zobowiązuje się do 
nie korzystania z przedmiotu umowy. 

 

II. ZAKRES GWARANCJI 
 

1. Gwarant oświadcza, że Przedmiot Umowy pozostaje wolny od wad fizycznych oraz 
wad prawnych  

2. Ponadto Gwarant oświadcza, że Przedmiot Umowy jest wysokiej jakości i odpowiada 
ustalonym przez Zamawiającego oraz Gwaranta wymaganiom technicznym. 

3. Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania 
Gwarancji wynikające z ujawnienia się w tym okresie wad materiałowych lub 
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powstałe na skutek niewłaściwego montażu Przedmiotu Umowy, chyba że montaż 
nie był wykonywany przez osoby działające w imieniu i na rzecz Gwaranta.
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4. W ramach udzielonej Gwarancji, Zamawiający może żądać: 
a. Naprawy Przedmiotu Umowy, 
b. Obniżenia ceny, 
c. Wymiany Przedmiotu Umowy na nowy, 

5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 4 lit. b, Zamawiający może realizować dopiero 
wtedy, kiedy pomimo przeprowadzonej interwencji gwarancyjnej trwającej nie 
dłużej, niż 45 dni roboczych, nie udało się usunąć istniejących wad, a ich 
wystąpienie nie jest spowodowane czynnikami zewnętrznymi, na które Gwarant nie 
posiadał wpływu.  

6. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 4 lit. c, Zamawiający może realizować dopiero 
wtedy, kiedy pomimo dwukrotnie przeprowadzonych interwencji gwarancyjnych, 
trwających nie dłużej niż po 45 każda, nie udało się usunąć istniejących wad, a ich 
wystąpienie nie jest spowodowane czynnikami zewnętrznymi, na które Gwarant nie 
posiadał wpływu. 

 

III. REALIZACJA UPRAWNIEŃ Z GWARANCJI 
 

1. W razie zaktualizowania się przesłanek odpowiedzialności 
Gwaranta, Zamawiający  zobowiązany jest do powiadomienia Gwaranta o 
wystąpieniu wady w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia jej 
ujawnienia się, wskazując jednocześnie pożądany sposób jej usunięcia. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 może być dokonane w 
każdy dopuszczalny na gruncie zawartej umowy między stronami sposób. Przybycie 
przedstawicieli Gwaranta w celu oceny zgłoszonej usterki nastąpi w ciągu 48 
godzin.                            . 

3. W ramach Gwarancji, Gwarant zobowiązuje się do usunięcia 
występującej wady w terminie nie dłuższym, niż 6 dni od dnia otrzymania 
zgłoszenia, stosownie do postanowienia ust. 2. Termin, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym ulega wydłużeniu na okres niezbędny do realizacji naprawy 
gwarancyjnej. 

4. Gwarant dokonuje realizacji uprawnień z Gwarancji w miejscu 
instalacji Przedmiotu Umowy. Gwarant ponosi koszty dojazdu oraz realizacji 
naprawy gwarancyjnej. Przebieg i realizację interwencji gwarancyjnej stwierdza się 
w protokole, którego odpis przesyłany jest Zamawiającemu. W razie konieczności 
przejęcia przez Gwaranta faktycznego władztwa nad sprzętem w celu 
prawidłowego wykonania naprawy gwarancyjnej, Zamawiający oraz Gwarant 
sporządzą protokół przekazania instalacji, określającej w szczególności jej stan 
techniczny i istniejące uszkodzenia. 

5. Zamawiający, który dokona oczywiście niezasadnego 
zgłoszenia gwarancyjnego, bądź dokonawszy zgłoszenia gwarancyjnego odmówi 
współdziałania ze specjalistami przysłanymi przez Gwaranta, choćby poprzez 
niewpuszczenie specjalistów na teren zakładu, w którym zainstalowany jest 
Przedmiot Umowy, zostanie obciążony kosztami interwencji gwarancyjnej, w tym w 
szczególności kosztami: dojazdu i wynagrodzenia specjalistów. Postanowienie ust. 4 
zd 2 stosuje się odpowiednio; protokół stanowi podstawę do wystawienia rachunku 
za spowodowanie oczywiście niezasadnej interwencji gwarancyjnej. 

6. Niezależnie od powyższych postanowień, terminy realizacji 
uprawnień z Gwarancji mogą ulec przedłużeniu na czas oznaczony przez Gwaranta 
w sytuacji, w której zachodzi konieczność sprowadzenia części niezbędnych do 
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dokonania naprawy, bądź zgłoszona wada wynika z wadliwości sprzętu lub 
urządzenia dostarczonego przez podwykonawcę Gwaranta, a podjęcie działań w 
stosunku do podwykonawcy jest niezbędne dla możliwości realizacji uprawnień z 
niniejszej Gwarancji. 

7. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6, 
Gwarant niezwłocznie, pisemnie poinformuje Zamawiającego o przewidywanym 
terminie realizacji naprawy gwarancyjnej. Wówczas postanowienia ust. 3 zd. 1 nie 
stosuje się. 

 

IV. WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 

1. Nie pozostają objęte Gwarancją: 
a. Zmiany konstrukcyjne lub przeróbki w Przedmiocie Umowy dokonane przez 
Zamawiającego, 
b. Zmiany w Przedmiocie Umowy dokonane wskutek ingerencji przez osoby 
nieuprawnione, 
c. Jakiekolwiek zdarzenia, niezależnie od proweniencji, o ile stwierdzono zerwanie 
plomb gwarancyjnych, od dnia zerwania plomb gwarancyjnych, 
d. Jakiekolwiek zdarzenia, jeśli zostanie stwierdzone, że Przedmiot Umowy był 
eksploatowany niezgodnie z załączoną na podstawie umowy, dokumentacją, 
e. Jakiekolwiek zdarzenia, jeśli zostanie stwierdzone, że usiłowano naprawić 
Przedmiot Umowy, przy użyciu innych, niż oryginalne części, bądź takie części 
usiłowano do Przedmiotu Umowy dołączyć, 
f. Jakiekolwiek zdarzenia powstałe po upływie udzielonej gwarancji.  

2. Gwarant nie odpowiada za wady i usterki Przedmiotu Umowy, które ujawniły 
się wskutek nawet nieumyślnego zniszczenia, bądź uszkodzenia urządzenia, za 
które odpowiada Zamawiający lub podmioty, za które kontrahent ponosi 
odpowiedzialność wobec osób trzecich, jak za własne działania. 

3. Gwarant pozostaje wolny od odpowiedzialności również w sytuacji, w której 
niezależnie od proweniencji wady, bądź usterki, jej faktycznie wystąpienie, rozrost, 
bądź skutki znacznie zwiększyły się wskutek przyczynienia się Zamawiającego, osób 
za które odpowiada, bądź osób trzecich za które Gwarant nie ponosi 
odpowiedzialności, 

4. Ponadto, Gwarant nie odpowiada za wady i usterki Przedmiotu Umowy 
spowodowane: 

a. Wskutek niewłaściwej obsługi Przedmiotu Umowy, 
b. W wyniku użytkowania Przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z jego 
przeznaczeniem określonym w umowie oraz dokumentacji technicznej, bądź 
podłączenia do Przedmiotu Umowy niewłaściwych urządzeń towarzyszących, 
c. Awarią instalacji elektrycznej miejsca montażu urządzenia, która spowodowała 
uszkodzenie urządzenia, 
d. Wskutek zastosowania oczywiście niewłaściwego sposobu konserwacji,  

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

  Niniejsze warunki gwarancji, stanowią integralną część umowy stron z …………………. 
Jakiekolwiek inne warunki gwarancji podane na przykład na stronie internetowej 
Gwaranta, nie wiążą strony.   

  Zmiana niniejszej gwarancji wymaga pisemnej zgody obu stron. 
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  W zakresie nieuregulowanym w OWG, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459). 


