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§ 2

§ 3

1. Gwarant udzieli gwarancji licząc od daty zakupu 
pierwszego elementu systemu (data nabycia na fakturze), 
wchodzącego w skład pełnego systemu ociepleń wymie- 
nionego w Tabeli nr 1,  pod warunkiem wbudowania ich w 
terminie 30 dni od daty ostatniego zakupu, lecz nie później 
jak przed upływem okresu ich przydatności do użycia. 
Czas pomiędzy pierwszym zakupem składników systemu 
a ostatnim zakupem nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

2. Zagwarantowanie wymienionego w Tabeli nr 1 zakresu 
i okresu gwarancji nastąpi pod warunkiem udzielenia 
pisemnej gwarancji na jakość prac przez Wykonawcę ze 
względu na fakt przetworzenia i wbudowywania przez 
niego materiałów w procesie technologicznym. Wymaga 
to zachowania warunków technicznych wykonawstwa 
systemów ociepleniowych Capatect, zapisów Aprobat 
Technicznych, wymaganych zużyć jednostkowych mate-
riałów oraz zasad rzemiosła i sztuki budowlanej. Fakty te 
muszą znaleźć  potwierdzenie w prowadzonym na bieżą-
co dzienniku budowy i dokonywanych odbiorach cząst-
kowych robót w tym robót zanikających. W przypadku jeśli 
gwarancja Wykonawcy jest krótsza niż okresy podane w 
Tabeli nr 1, gwarancja na produkty będzie obowiązywać 
przez okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót. 
Za jakość przeprowadzonych prac, czyli za prawidłowość 
wbudowania materiału odpowiada wykonawca.

1. Uprawnionym z tytułu gwarancji może być: Inwestor 
/Właściciel lub Wykonawca obiektu, w którym wbudowano 
produkty. Inwestor/Właściciel lub Wykonawca jest zobo- 
wiązany do zachowania wszystkich dowodów nabycia 
(faktura) potwierdzających zakup wszystkich produktów 
wchodzących w skład kompletnego systemu ociepleń,  
w razie udzielenia gwarancji, Powyższe zobowiąza-
nie obowiązuje także przez cały okres trwania okresu 
gwarancji.

2. W celu uzyskania gwarancji, należy spełnić 
wszystkie niżej przedstawione warunki tj.:

• należy przedłożyć:
- Pisemne potwierdzenie przez Wykonawcę wbudowania 
pełnego systemu, przy czym składniki systemu nie mogą 
zostać pominięte lub zastąpione innymi. System musi być 
kompletny i w całości, łącznie z materiałami uzupełnia-
jącymi nabyty od Gwaranta lub od podmiotu będącego 
jego dystrybutorem. Pisemne potwierdzenie wbudowa-
nia pełnego systemu Caparol, stanowi załącznik nr 1 do 
gwarancji. 
- Pisemną gwarancję na jakość wykonanych prac wydaną 
przez Wykonawcę. 
- Zdjęcie lub kopię/skan z dziennika budowy, z potwie- 
rdzeniem, iż nadzór i odbiór poszczególnych etapów prac 
oraz odbiór końcowy został przeprowadzony przez upra- 

wnionego inspektora nadzoru.
- Kopię lub numer ważnego certyfikatu lub zaświadczenia  
o przeszkoleniu Wykonawcy w zakresie wykonywania 
systemów Capatect. 

• Inwestor/Właściciel/Użytkownik obiektu  
zobowiązany jest do:
- Przestrzegania zasad eksploatacji oraz kontroli stanu 
technicznego systemu ocieplenia zawartych w „Instrukcji 
eksploatacji złożonych systemów izolacji cieplnej ścian 
zewnętrznych ETICS “ (załącznik nr 2 do gwarancji - 
Instrukcja eksploatacji złożonych systemów izolacji cie- 
plnej ścian zewnętrznych ETICS ).

- Właściwej eksploatacji i konserwacji obiektu, w który wbu-
dowane zostały produkty, a w szczególności do wykonywa-
nia na koszt własny okresowej kontroli stanu technicznego 
systemów ociepleniowych zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w „Instrukcji eksploatacji złożonych systemów izolacji ciepl-
nej ścian zewnętrznych ETICS” (załącznik nr 2 do gwarancji 
- Instrukcja eksploatacji złożonych systemów izolacji cieplnej 
ścian zewnętrznych ETICS). Kontrola stanu technicznego 
musi być potwierdzona protokołem.
 
- Zlecenia zaprojektowania ocieplenia budynku przez  
osoby posiadające odpowiednie do tego celu uprawnienia 
z uwzględnieniem postanowień Aprobat Technicznych  
systemów wymienionych w Tabeli 1 oraz obowiązujących 
wytycznych ITB nr: 418/2007; 447/2009 oraz instrukcji  
„Systemy Ociepleń Caparol Warunki Techniczne Wykonawst-
wa”.

- Wykonania ocieplenia budynku zgodnie z Aprobatą Tech-
niczną Systemu, instrukcjami ITB nr: 418/2007 ; 447/2009 
oraz instrukcją  „Systemy Ociepleń Caparol Warunki Tech-
niczne Wykonawstwa ”, obowiązującymi normami budowlan-
ymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami prawa 
budowlanego. 

- Zlecenia wykonania ocieplenia przez firmy przeszkolone 
przez Gwaranta w zakresie wykonywania systemów ocie-
pleń, i posiadające aktualny certyfikat lub aktualne zaświa- 
dczenie potwierdzające odbycie szkolenia. 

- Zastosowania  wyłącznie systemowych materiałów  
uzupełniających do wykańczania miejsc szczególnych 
ocieplonej elewacji. Profile cokołowe, narożniki ochronne 
z siatką, profile przyokienne z siatka, siatkowe profile do bo-
niowania, materiały uszczelniające oraz łączniki mechaniczne 
muszą pochodzić z oferty Gwaranta. 

- Zastosowanie materiałów uzupełniających spoza ofer-
ty Gwaranta skutkuje utratą możliwości ubiegania się  
o udzielenie gwarancji.




