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I. Zgodnie z  §  14 umowy   WI. 272.1.2012 z  dnia  30.07.2012  r oraz ugodą  syg.akt.  IV GNc 3173/14/S  z dnia  31.10.2014 r.    UPRZEJMIE PROSZĘ O USUNIĘCIE 
NASTĘPUJĄCYCH  USTEREK obejmujących  min.   

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

Temperatury   
na kolektorach            ……….oC 

górna część zbiornika ……….oC 

dolna część zbiornika…….….oC 

otoczenia                    …...….oC 

Ciśnienia  
Część wodna …..…...bar  

Część glikolowa …….bar  

Reduktor  tak □ nie □ 

 

Instalacja  CO:   grawitacyjna □ , wymuszony obieg □ 

Pompa  CWU :  tak □ nie □ , Zawór odcinający na CO  tak □ nie □ 

Kolektory:   na dachu  □   na elewacji □   w ogrodzie □ 

Właz dachowy (gdy kolektory na dachu )   tak □  nie □ 
 

II. zgodnie  z  § 14  umowy  WI. 272.1.2012 z  dnia  30.07.2012  w sprawie „Wykonanie robót  budowlanych polegających na dostawie                                     
i montażu  2349 instalacji solarnych  dla budynków mieszkalnych na terenie Powiatu suskiego … Firma SOLVER zobowiązana jest do  bezpłatnego 
usunięcia usterki  w terminie 7 dni od daty zgłoszenia 

III. zgodnie  z  § 11  umowy  WI. 272.1.2012 z  dnia  30.07.2012   Powiat Suski nałoży na Wykonawcę robót obowiązek zapłaty kar umownych                       
w przypadku zwłoki  w usunięciu wad w okresie gwarancji w wysokości  2% wynagrodzenia przypadającą na opóźnioną część inwestycji  

IV. nie wykonane w terminie   czynności  zostaną   zlecone podmiotowi trzeciemu z zastrzeżeniem obniżenia wynagrodzenia                                         
w odpowiednim stosunku (z możliwością  potrącenia  z pozostałej  kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy    WI. 272.1.2012 z  dnia  
30.07.2012  )  

 
 
 

 

 

 

ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE 
Numer zgłoszenia  
……….……….. 

    Data zgłoszenia   
…./……/201…. 

 

Syndyk Masy Upadłościowej  
     SOLVER   Sp. z. o.o.  Pan Tomasz Biel 

 

      ul. PCK 10/7,  40-057 Katowice 

Dotychczasowe usterki (daty) 
     ……………… …………………………………………………….. 
     ……………… …………………………………………………….. 

     usterka tego samego  typu co  usunięta  □ tak □ nie  
 

 

Dane zgłaszającego  (Użytkownik instalacji)  
        Nazwisko      ……………… ………………………….. 
        Imię               ………………………………………….. 
        Telefon………………………………………………….. 
        Kontakt  w godz. ……………………………………..      

Instalacja zamontowana  
      ul/przysiołek  nr domu …………………………… 
        miejscowość, ………..…………………………… 

Tryb zgłoszenia:    

                                       □  wykonanie  zastępcze 

   □ normalny                      □   ubezpieczenie  

   □ pilny                                       □    gwarancja  serwisu 
               (możliwość powstania szkód: w instalacji 
                lub nieruchomości, zagrożenie:      
                zdrowia, bezpieczeństwa itp.)   

  

               Podpis zgłaszającego (przyjmującego zgłoszenie)   

 
                                 ………………………………….. 
                                                                 czytelny podpis 
 

                                      
                                    ………………………………….. 
                                          czytelny podpis przedstawiciela Powiatu  

WZÓR NR 14  - ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE , wersja 8                     data  4.11.2015 r                                                        przygotował : Paweł Dyrcz                                                                                

   

Data usunięcia usterki : ……………..…./……/201…. 
                                                                   wypełnia Powiat                                          

 

Data przekazania do:  

Syndyka………………: ……………..…./……/201…. 
Serwisu ………………: ……………..…./……/201…. 
 

                                                                                        

 


