Ogólne Warunki Gwarancji
1.

Wykonawcą systemów przeciwpożarowych (zwanych dalej
„SP”) jest firma Pyronova (Wykonawca).
2. SP jest automatycznym systemem przeciwpożarowym (dalej
„ASP”)
lub
półautomatycznym
systemem
przeciwpożarowym (dalej „PASP”). ASP i PASP są systemami
przeciwpożarowymi.
3. ASP jest systemem przeciwpożarowym zawierającym
głównie automatyczne źródło środka gaśniczego, przewody
rurowe, zawory spustowe i urządzenie sygnalizacyjne.
4. PASP jest systemem przeciwpożarowym zawierającym
głównie przewody rurowe z łącznikiem do podłączenia
sprzętu przeciwpożarowego i zaworów spustowych. Środek
gaśniczy jest dostarczany przez mobilny sprzęt
przeciwpożarowy.
5. Okres gwarancji dla SP wynosi 24 miesiące, o ile nie zostało
uzgodnione inaczej w Umowa o prace.
6. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru lub w
dniu oddania SP do eksploatacji, w zależności od tego który
nastąpi wcześniej.
7. Gwarancja obejmuje SP jako całość (tj. gwarancja na
system), z wyjątkiem komponentów (części lub elementów),
dla których producent przewidział krótszy okres gwarancji.
8. Projekt ASP i PASP Wykonawcy może zostać wykonany
wyłącznie przez osobę fizyczną upoważnioną do czynności w
zakresie projektowania na mocy specjalnych przepisów,
posiadającą co najmniej trzy lata doświadczenia w projekcie
ASP i/lub PASP, a także ważne specjalne zaświadczenie
wystawione przez Wykonawcę ASP i/lub PASP.
9. Naprawa i kontrola ASP i/lub PASP Wykonawcy może zostać
przeprowadzona wyłącznie przez osobę, która została
przeszkolona, której wiedza została sprawdzona i posiada
ważne specjalne zaświadczenie wystawione przez
Wykonawcę ASP i/lub PASP.
10. Osoba fizyczna, której wystawiono specjalne zaświadczenie
na wykonanie kontroli i napraw ASP i/lub PASP musi
przestrzegać procedur technicznych przewidzianych przez
wykonawcę, korzystać wyłącznie z narzędzi wyznaczonych
przez wykonawcę ASP/PASP do przeprowadzania kontroli
lub napraw ASP/PASP.
11. Właściciel (od zarządcy ASP/PASP wymaga się zapewnienia
konserwacji ASP/PASP zgodnie z wymogami miejscowych
przepisów
prawa
i/lub
przedsiębiorstwa
ubezpieczeniowego, a także zgodnie z instrukcjami
wykonawcy ASP/PASP przedstawionymi w instrukcji obsługi
ASP/PASP).
12. Konserwacja ASP/PASP obejmuje:

14.

15.

Pozostałe warunki gwarancji są regulowane postanowieniami
stosownych przepisów prawa kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę.
Jeśli nie uzgodniono inaczej w Umova o prace, wszelkie spory
wynikające z zawartego Umovwa o prace lub związane z Umowa
o prace zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę.

-

dzienne, tygodniowe, miesięczne, kwartalne, roczne,
5-letnie, 12,5-letnie i 25-letnie kontrole, w tym
konserwacja ASP i PASP;
naprawy ASP/PASP;
wymiana części w ASP/PASP.
13. Gwarancja traci ważność jeśli:
-

-

którykolwiek z ogólnych warunków gwarancji zostanie
naruszony;
jakikolwiek wymóg miejscowych przepisów prawa lub
wytycznych właściwego organu (np. krajowych
instytucji
nadzoru
lub
przedsiębiorstw
ubezpieczeniowych) nie zostanie spełniony;
ASP/PASP nie był eksploatowany zgodnie z dołączoną
dokumentacją;
ASP/PASP był niewłaściwie obsługiwany, został
uszkodzony mechanicznie, narażony na siłę wyższą bądź
nieprawidłowe wahania w układzie podłączonym do
przedmiotowego sprzętu (np. instalacja elektryczna,
układ sprężonego powietrza, układ hydrauliczny,
instalacja wodna, system informatyczny itd.).
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