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 PROTOKÓŁ URUCHOMIENIA I ODBIORU  

 STACJI UZDATNIANIA WODY 
 

Odbierający/ Użytkownik: ...................................................................................  

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  

 
Dostawca/ Uruchamiający: ...................................................................................  

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  

Urządzenia: 

Typ: Uwagi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Strona 2 z 4  

Parametry wody: 

Woda surowa: Woda uzdatniona: Uwagi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Uwagi i zastrzeżenia: ...................................................................................  

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  

 

Stacja uzdatniania wody jest sprawna i gotowa do eksploatacji. 

 

 

 ……………………………………  ……………………………………….. 

 Miejscowość    Data 

 

 

 

………………………………………….. …….......………………………………… 

Podpis Dostawcy/ Uruchamiającego  Podpis Odbierającego/ Użytkownika   

                                                                                                           (pieczątka) 
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Osoby przeszkolone w zakresie obsługi stacji uzdatniania wody (W czasie szkolenia przekaza-

no również informacje dotyczące zasad BHP przy posługiwaniu się środkami chemicznymi 

używanymi w trakcie eksploatacji SUW): 

 
 
 Imię i nazwisko      Podpis 
 

1. ………………………………………………………………..  …………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………..  …………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………..  …………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………..  …………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………..  …………………………………………….. 

6. ………………………………………………………………..  …………………………………………….. 

7. ………………………………………………………………..  …………………………………………….. 

8. ………………………………………………………………..  …………………………………………….. 

9. ………………………………………………………………..  …………………………………………….. 

10. ………………………………………………………………..  …………………………………………….. 

 
 
 

  

 WARUNKI GWARANCJI  
 

Dostawca udziela gwarancji na sprawne działanie dostarczonych urządzeń przy użytkowaniu 

zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazówkami zawartymi w dokumentacji dostarczanej razem 

z urządzeniami. 

 

Gwarancji udziela się Użytkownikowi na okres 24 miesięcy od daty uruchomienia, nie dłużej 

niż 30 miesięcy od daty zakupu. 

 

Warunkiem udzielenia gwarancji jest zlecenie nadzoru nad montażem i rozruchem urządzeń 

firmie lub osobie autoryzowanej przez Dostawcę. 
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Obowiązkiem Użytkownika jest dokonanie trzech (pierwszy bezpłatny, pozostałe płatne) 

przeglądów gwarancyjnych w ciągu roku (co 4 miesiące). Na koszt przeglądu składają się 

koszty robocizny oraz koszty delegowania pracownika i jego dojazdu. Dostawca ma obowią-

zek dokonać odpłatnie tych przeglądów, po zawiadomieniu go przez Użytkownika o zbliżają-

cym się terminie.  

 

Dostawca ma obowiązek podjąć działania mające na celu usunięcie wszelkich usterek i nie-

prawidłowości w działaniu urządzeń, a objętych gwarancją w ciągu 5 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia. 

 

Warunkiem gwarancji jest prowadzenie księgi eksploatacji, jak również regularne (raz na 

dwa dni) sprawdzanie jakości wody. 

 

Gwarancja nie obejmuje: 

 usług przeglądowych, 

 usług zmiany programu urządzeń,  

 materiałów eksploatacyjnych zużywających się w czasie normalnej eksploatacji, takich 

jak wkłady filtracyjne, sól regeneracyjna, 

 uszkodzeń powstałych wskutek: kradzieży, pożaru, działania czynników zewnętrznych 

lub atmosferycznych, używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, montażu 

części i podzespołów dodatkowych bez zgody Dostawcy, 

 uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwej eksploatacji, 

 uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwego przechowywania urządzeń i materiałów 

eksploatacyjnych, 

 konsekwencji wynikających z unieruchomienia urządzeń.  

 

Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku: 

 nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej dokumentacji, 

 wykonania montażu i rozruchu urządzeń przez osobę nieuprawnioną, 

 nie wykonania w terminie przeglądów, 

 jeśli Nabywca dokona samodzielnie napraw, przeróbek i modyfikacji bez pisemnej 

zgody Dostawcy, 

 jeśli zostały zerwane i uszkodzone plomby urządzenia. 

 

 


