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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ  

I. DEFINICJE 
Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają: 
1. „OWS” – Ogólne Warunki Sprzedaży Konsumenckiej spółki pod firmą: ML System S.A. 
2. „Sprzedawca” – ML SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS : 00005655236 NIP: 5170204997, REGON: 
180204997 

3. „Producent” - ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA z  siedzibą w Zaczerniu, 36-062 Zaczernie 190G, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem  
KRS: 0000565236,NIP: 5170204997, REGON: 180206288,  

4. „Klient” – Konsument, tj. osoba fizyczna dokonująca transakcji w zakresie nie związanym z jej działalnością gospodarczą 
ani zawodową 

5. „Produkt” – towar wytworzony przez Producenta oraz inne elementy i usługi znajdujące się w aktualnej ofercie 
handlowej Sprzedawcy , których własność zostanie przeniesiona na rzecz Klienta, na podstawie wykonanej umowy, na 
zasadach określonych w niniejszych OWS. 

6.  „Strony” – Sprzedawca i Klient łącznie. 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Sprzedawca jest przedsiębiorcą zajmującym się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa profesjonalną sprzedażą 

towarów i usług z zakresu instalacji fotowoltaicznych - znajdujących się w aktualnej ofercie handlowej. 
2. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a 

stanowią jedynie zaproszenie do składania zamówień, chyba że informacje zawierają precyzyjnie określoną cenę. 
3. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady współpracy Stron w zakresie sprzedaży produktów przez 

Sprzedawcę na rzecz Klienta i są dostępne dla Klienta również w siedzibie Sprzedawcy oraz zamieszczone na stronie 
internetowej www.mlsystem.pl   

4. Niniejsze OWS stanowią integralną część każdej Umowy sprzedaży, o ile strony nie uregulowały odmiennie warunków i 
zasad współpracy w umowie. Odmienne ustalenia uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed 
postanowieniami niniejszych OWS.  

5. Niniejsze OWS stanowią wzorzec umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.  
6. Odmienne warunki i zasady współpracy Stron, zaproponowane przez Klienta mogą mieć zastosowanie tylko w wypadku 

ich pisemnego, wyraźnego zatwierdzenia przez Sprzedawcę pod rygorem nieważności.  

III. ZAMÓWIENIA SKŁADANE DROGĄ TRADYCYJNĄ 
1. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy jest jej podpisanie, poprzedzone złożeniem przez Klienta prawidłowo 

wypełnionego, czytelnego zamówienia, w jednej z dostępnych form o których mowa w ust. 2 i wedle zasad o których 
mowa w ust. 3 – 10 

2. Zamówienia mogą zostać złożone: 
a. osobiście/pisemnie – w siedzibie Sprzedawcy; 
b. drogą elektroniczną na adres e-mail: dok@mlsystem.pl 
c. za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela handlowego Sprzedawcy . 

3. Dla skuteczności zamówienia niezbędne jest określenie:  nazwy produktu, rodzaju, ilości, pełnej specyfikacji produktu (w 
tym wrysowanych rysunków technicznych wraz ze specyfikacją parametrów elektrycznych i mechanicznych), 
oczekiwanego terminu realizacji zamówienia, miejsce i opcję dostawy /odbioru zamówienia. Nadto zamówienie powinno 
zawierać dane Klienta: imię i nazwisko, adres oraz dane kontaktowe – w tym numer telefonu do potwierdzenia sms oraz 
adres mailowy.  

4. Zamówienie nie wiąże Sprzedawcy i wymaga potwierdzenia oraz podpisania umowy sprzedaży/dostawy produktów. 
Zamówienie takie staje się podstawą przygotowania przez Sprzedawcę oferty dla Klienta. Oferta poprzedzona jest 
przedmiarem na instalację fotowoltaiczną o określonej mocy wykonanym przez Sprzedawcę. 

5. Oferta określa specyfikację produktów, cenę oraz przewidywany termin realizacji. Ceny określone w ofercie wiążą Strony 
w okresie 3 miesięcy, chyba że oferta wskazuje inny okres obowiązywania. Przyjęcie oferty przez Klienta skutkuje 
sporządzeniem na jej podstawie umowy. Rozpoczęcie realizacji zamówienia uzależnione jest od wpłaty zaliczki wedle 
zasad określonych w dziale IV i umowie. 

6. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych Umowy i zgodności z zaakceptowaną ofertą przed jej 
podpisaniem a w przypadku dostrzeżenia rozbieżności zobowiązany jest o powyższym zawiadomić Sprzedawcę 
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niezwłocznie pod rygorem związania stron zawartą Umową, przy czym zmiana w zakresie odbioru/ dostawy produktów 
możliwa jest w terminie do 7 dni przed planowaną datą odbioru/dostawy.  

7. Po złożeniu zamówienia, zmiany lub uzupełnienia zamówienia są dopuszczalne w uzasadnionym zakresie uzgodnionym 
indywidulanie między stronami za zgodą obu stron.  

8. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową, Sprzedawca informuje Klienta, o ile informacje te 
nie wynikają już z zamówienia/ oferty i ile nie zostały podane w treści niniejszych OWS lub na stronie internetowej 
Sprzedawcy, w sposób jasny i zrozumiały o: 
a. danych identyfikujących Sprzedawcę, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, numerze, pod którym 

został zarejestrowany, w tym adresie poczty elektronicznej, numerze telefonu lub faksu,  
b. przedmiocie umowy i jego głównych cechach, oraz sposobie i terminie spełnienia świadczenia; 
c. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy, transportu usług pocztowych i 

przewozowych oraz dodatkowych kosztów, jeżeli takie występują i obowiązku ich poniesienia 
d. sposobie porozumiewania,  
e. kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe 

niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się,  
f. wybranej metody płatności, sposobie i terminie płatności, w tym ewentualnych gwarancjach finansowych które Klient 

musi spełnić 
g. wybranym sposobie i terminie dostawy,  
h. procedurze rozpatrywania reklamacji, w tym miejsca, do którego Klient powinien dostarczyć reklamowany Produkt, 
i. sposobie, terminie i możliwości wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza odstąpienia od 

umowy – jeśli nie jest to zamówienie zindywidualizowane nieprefabrykowane ewentualnie o braku prawa odstąpienia 
od umowy na podstawie art. 38 ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta; 

j. obowiązku zwrotu kosztów zwrotu Produktu oraz o wysokości tych kosztów w przypadku odstąpienia przez Klienta od 
umowy, a także - jeżeli ze względu na charakter Produktu, nie może on zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą - o 
podwyższonych kosztach zwrotu Produktu, 

k. obowiązku dostarczenia przez Sprzedawcę rzeczy bez wad, 
l. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażowych oraz sposobie ich realizacji, 
m. minimalnym czasie trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy, 
n.  możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia 

roszczeń na zasadach dostępu do tych procedur, 
9. W przypadku zawierania umowy z Klientem poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, w szczególności drogą 

elektroniczną Sprzedawca informuje nadto Klienta o: 
a. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za usługę wraz z podatkami, a gdy jest to niemożliwe ze względu na charakter 

świadczenia – o sposobie w jaki będą obliczane 
b. sposobie płatności 

IV. CENA I PŁATNOŚCI 
1. Klient jest zobowiązany do zapłaty zaliczki warunkującej realizację jednostkowej umowy sprzedaży w wysokości 100% 

wartości zamówienia brutto (w tym usługa montażu i dostawy). 
2. Wartość zamówienia ustala się indywidualnie na podstawie cen jednostkowych produktów, zgodnie z aktualną ofertą 

Sprzedawcy. Podane ceny są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towaru i usług według obowiązujących 
w dniu wystawienia faktur stawek VAT. Stawka podatku VAT podana i obliczona będzie w oparciu o informacje od 
klienta i rodzaj zamówienia (w szczególności czy zamówienie obejmuje również usługę montażu), a wypadku zmian 
stawki ze względu na zmianę okoliczności/zamówienia, strony zobowiązane są dopłacić/zwrócić różnicę jeśli zajdą 
zdarzenia uzasadniające naliczenie innej stawki.  

3. W przypadku, gdy ceny wskazane są w walucie Euro (€), przeliczenie na PLN odbywa się w oparciu o kurs sprzedaży 
waluty Euro wg tabeli C kursów kupna i sprzedaży walut obcych, publikowanej przez NBP, z dnia zapłaty / zapłaty 
zaliczki 

4. Ceny wskazane w ofercie nie uwzględniają kosztów dostawy produktów, rozładunku, opakowania oraz innych usług 
dodatkowych, które zostaną ustalone indywidulanie z Klientem.  

5. Sprzedawca wystawia fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia odbioru produktu przez Klienta lub od dnia dostawy 
produktu Klientowi. Termin i sposób zapłaty, uzgodniony uprzednio Z klientem, będzie każdorazowo podany przez 
Sprzedawcę w wystawionej fakturze VAT. Na wniosek Klienta faktura może być wystawiona w walucie Euro (€). 

6. Datą zapłaty jest data realizacji płatności/ wykonania przelewu przez Klienta. 
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7. Wniesienie reklamacji, stwierdzenie braków jakościowych /ilościowych  w trakcie odbioru jak i nie przyłączenie instalacji 
fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej operatora nie zwalnia Klienta z dokonania płatności za produkt w ustalonym 
terminie.   

8. W przypadku nieuregulowania płatności przez Klienta w wyznaczonym terminie, Sprzedawca jest uprawniony do 
naliczana odsetek ustawowych za opóźnienie. 
 

V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA 
1. Zapłata zaliczki co najmniej w części, stanowi dla Sprzedawcy podstawę do ulokowania zamówień na materiały do 

wykonania umowy.  W przypadku braku zapłaty zaliczki w ustalonym przez Strony terminie, Sprzedawca ma prawo 
odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji/dostawy lub montażu zgodnie z zamówieniem.  

2. W umowie Strony ustalają przewidywany termin realizacji zamówienia. W wypadku nie zastrzeżenia terminu realizacji w 
Umowie, Sprzedawca powinien zrealizować zamówienie w przeciągu 5 tygodni.  

3. Ustalany indywidualnie termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przeszkód, na które 
Sprzedawca nie ma wpływu i za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w przypadku działania siły wyższej 
bądź opóźnień po stronie innych niż Sprzedawca podmiotów. O niemożności realizacji całości lub części zamówienia 
z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, informuje on niezwłocznie Klienta, wskazując na przyczynę braku możliwości 
realizacji zamówienia w uzgodnionym terminie. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia po zawarciu umowy 
niezależne od woli żadnej ze stron uniemożliwiające wykonanie zobowiązania, której skutków nie można było uniknąć 
np. klęski żywiołowe, ograniczenia administracyjne, wojny i strajki, zmiany przepisów prawa.  

4. O zrealizowaniu zamówienia i gotowości do dostarczenia/ wydania towaru, Sprzedawca zawiadamia Klienta. W 
wypadku gdy umowa obejmuje również dostawę/montaż, Sprzedawca informuje również o planowanym terminie 
dostawy i/lub rozpoczęcia montażu w formie wiadomości sms/ mailowej nie później niż 3 dni przed proponowanym 
terminem dostawy/odbioru prac montażowych.  

5. Termin dostawy produktu jest każdorazowo indywidualnie uzgadniany z Klientem. 

VI. ODBIÓR I DOSTAWA PRODUKTU 
1. Sprzedawca oferuje Klientowi opcje związane z dostawą i odbiorem produktu: 

a. odbiór osobisty w siedzibie przez Klienta – nieodpłatnie; 
b. dostawa produktu do siedziby Klienta lub innego wskazanego miejsca: 

i. realizowana środkami transportu Sprzedawcy lub za pośrednictwem zewnętrznego przewoźnika - koszty 
dostawy, ubezpieczenia, rozładunku oraz innych usług dodatkowych obciążają Klienta, chyba że Strony 
uzgodniły inaczej; 

ii. dostawa produktów wraz z usługą montażu -  koszty dostawy, ubezpieczenia, rozładunku oraz innych 
usług dodatkowych obciążają Klienta, chyba że Strony uzgodniły inaczej  

2. W przypadku osobistego odbioru produktu przez Klienta, Klient zobowiązany jest do odebrania produktu w siedzibie 
Sprzedawcy w terminie 3 dni od dnia poinformowania o zrealizowaniu zamówienia, na własny koszt i ryzyko. 

3. Klient zobowiązany jest do odebrania towaru osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika posiadającego przy 
odbiorze stosowne pisemne umocowanie. O wyborze pełnomocnika Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę 
nie później niż 3 godziny przed datą dostawy, podając dane pełnomocnika w formie mailowej lub wiadomości 
tekstowej.   

4. Brak zapewnienia odbioru towaru w umówionym terminie przez Klienta bądź brak osoby upoważnionej do odbioru 
skutkuje odmową Sprzedawcy wydania towaru. Opóźnienie po stronie Klienta odbioru towaru przez osoby umocowane 
przekraczające 8 godzin skutkuje naliczeniem przez Sprzedawcę kar umownych wskazanych w ust.5 poniżej.  

5. Klient obowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Sprzedawcę z powodu opóźnienia w odbiorze 
produktu w terminie wskazanym w pkt VI. 2 bądź nieodebrania lub nieuzasadnionej odmowy przyjęcia produktu w 
terminie wskazanym w pkt VI. 3. W szczególności Sprzedawca jest uprawniony do umieszczenia produktu w magazynie 
na koszt i ryzyko Klienta. W przypadku braku zapewnienia odbioru, Klient może zostać zobowiązany do zapłaty na rzecz 
sprzedawcy opłaty za magazynowanie produktu w wysokości odpowiadającej rynkowym kosztom magazynowania, nie 
więcej niż 50 zł dziennie za każde opakowanie na czas opóźnienia w odbiorze produktu. 

6. Gdy zamówieniem objęta jest również usługa transportu, Sprzedawcę obciąża załadunek produktów i ich transport na 
uzgodnione miejsce dostawy łącznie z otwarciem burty pojazdu i podniesieniem plandeki. Pozostałe czynności, w tym 
ubezpieczenie towaru na czas transportu oraz wyładunek, obciążają Klienta, chyba, że Strony uzgodniły inaczej. 

7. Sprzedawca decyduje o sposobie zapakowania Produktu (stojaki zwrotne, opakowania jednorazowe itp.). Klient jest 
zobowiązany do zwrotu na własny koszt stojaków do siedziby Sprzedawcy w terminie 14 dni od dostawy. W przypadku, 
w którym Klient nie zwróci ze swojej winy Sprzedającemu przesłanych mu stojaków, Sprzedawca może naliczyć karę 
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umowną za każdy niezwrócony stojak, w wysokości 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych ) za każdy dzień zwłoki. 
Sprzedawca ma prawo żądać odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

8. Każda partia dostawy będzie udokumentowana listem przewozowym, który stanowić będzie podstawę odbioru 
produktu. 

9. Klient przed odebraniem produktu, zobowiązany jest do starannego jego sprawdzenia pod względem ilościowym oraz 
pod kątem ewentualnych wad fizycznych. Partię dostaw uważa się za przyjętą bez zastrzeżeń pod względem ilościowym 
oraz bez uszkodzeń, zgodnie z zamówieniem i potwierdzeniem zamówienia, po podpisaniu listu przewozowego lub 
innego dowodu wydania produktu przez Klienta lub pełnomocnika Klienta. 

10. Ewentualny niedobór ilościowy dostarczonych produktów w porównaniu z ilością ujętą w liście przewozowym powinien 
być zgłaszany przez Klienta w chwili przekazania partii towarów poprzez dokonanie stosownego wpisu na liście 
przewozowym, bądź w przypadku braków wynikających z uszkodzenia towarów w transporcie – dodatkowo w protokole 
uszkodzeń. W przypadku widocznego uszkodzenia produktu, Klient zobowiązany jest  niezwłocznie poinformować o 
powyższym fakcie Sprzedawcę. Sprzedawca ma prawo kontroli zgłoszonej szkody w miejscu dostawy. 

11. W przypadku wątpliwości, w zakresie jakości dostarczonych przez Sprzedawcę materiałów, obowiązują normy dotyczące 
oceny zgodności z odpowiednimi normami produktów (między innymi normy dotyczące szkła budowlanego). 

12. W przypadku braku możliwości dostarczenia wyrobów samochodem dostawczym o ładowności powyżej 3,5 tony, Klient 
jest zobowiązany do poinformowania o powyższym fakcie Sprzedawcy. Jednocześnie Klient jest zobowiązany do 
udostępnienia Sprzedawcy odpowiednich zezwoleń, które umożliwiłyby dostawę produktów nie naruszając przepisów 
o ruchu drogowym lub innych przepisów lub wymogów obowiązujących w czasie transportu oraz w miejscu dostawy i 
rozładunku (w szczególności regulacji wewnętrznych obowiązujących na terenie firm, zakładów itp.). 

13. Z chwilą wydania produktu, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo 
przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Od momentu wydania produktu kończy się odpowiedzialność 
Sprzedawcy z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu.  

14. W wypadku wyboru opcji dostawy z montażem, zapisy ust. 3-13 powyżej stosuje się odpowiednio, przy czym 
zamówienie uznaje się za wykonane z chwilą wykonania usługi montażu oraz sporządzenia protokołu odbioru. 
Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie obowiązujących przepisów prawa przez jego pracowników 
oraz ewentualne szkody powstałe w związku z wykonywaniem robót montażowo – instalacyjnych, jeżeli powstały z jego 
winy.  

15. W wypadku wyboru opcji dostawy z montażem, Klient zobowiązany jest do: 
a. udostępnienia Sprzedawcy budynku – miejsca montażu przez cały czas wykonywania usługi oraz terenu przyległego 

do niego w zakresie niezbędnym do należytego wykonania umowy i usługi montażu; 
b. zapewnienia stałego dostępu do pomieszczeń, w których będą prowadzone prace oraz opróżnienie ich na wezwanie 

Sprzedawcy w wypadku takiej konieczności; 
c. udostępnienia planów obiektu oraz planów instalacji technicznych obiektu z naniesionymi głównymi kablami 

energetycznymi,  
d. nieodpłatnego udostępnienia Sprzedawcy źródła poboru wody i energii elektrycznej 
e. zabezpieczenia terenu przed dostępem do instalacji osób postronnych.  

16. Sprzedawca zobowiązuje się do : 
a.  wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa oraz 

zaleceniami producenta instalacji fotowoltaicznej. 
b. przywrócenia po zakończeniu umowy zajmowanego terenu i/lub pomieszczeni(e)a do stanu pierwotnego,   z 

wyłączeniem prac określonych w pkt 19 b poniżej 
17. Szczegółowy zakres prac montażowych obejmuje:  

a. wykonanie wizji lokalnej i oceny możliwości technicznych wykonania instalacji,  
b. wykonanie projektu instalacji, 
c. montaż instalacji (montaż paneli fotowoltaicznych i urządzeń stanowiących integralną część instalacji, okablowania 

od paneli do istniejącej w budynku rozdzielni elektrycznej, wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych instalacji 
elektrycznej w budynku, w celu prawidłowego podłączenia instalacji fotowoltaicznej), 

d. uruchomienie instalacji, 
e. przeszkolenia Klienta w zakresie eksploatacji i konserwacji instalacji. 
f. w przypadku instalacji przewidzianej do podłączenia do sieci dystrybucyjnej, przygotowanie i przekazanie Klientowi 

wszelkiej dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego lub do złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci. 

18. Zakres prac montażowych nie obejmuje: 
a. wykonania obliczeń wytrzymałości konstrukcji dachu lub innej części budynku wynikające z jej obciążenia przez 

urządzenia instalacji fotowoltaicznej, 
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b. wykonanie prac budowlanych jak np. kucie, murowanie, tynkowanie, malowanie itp. związanych z koniecznością 
adaptacji budynku na potrzeby montażu instalacji fotowoltaicznej lub przywróceniem stanu istniejącego w dniu 
rozpoczęcia prac. 

c. w przypadku instalacji przewidzianej do podłączenia do sieci dystrybucyjnej, zgłoszenia w imieniu Klienta 
przyłączenia do sieci dystrybucyjnej lub złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia.  

19. W przypadku, gdy Klient odmówi udziału w odbiorze wykonanych prac bez podania konkretnej przyczyny lub nie 
przystąpi do odbioru w wyznaczonym terminie, Sprzedawca może dokonać jednostronnego odbioru robót.   

20. W razie stwierdzenia podczas odbioru wad lub usterek nadających się do usunięcia, Strony wyznaczą odpowiedni 
termin na ich usunięcie i nowy termin odbioru robót.  

21. Przed podpisaniem protokołu odbioru upoważniony pracownik Sprzedawca przeszkoli użytkownika w zakresie 
właściwej eksploatacji i konserwacji instalacji. 

22. Wraz z podpisanym protokołem odbioru, Sprzedawca przekaże Klientowi dokumentację techniczną instalacji 
fotowoltaicznej: 
a. karty gwarancyjna na elementy instalacji (moduły fotowoltaiczne, inwertery, konstrukcje, szafy elektryczne, kable); 
b. instrukcję eksploatacji i konserwacji systemu,  
c. w przypadku instalacji przewidzianej do przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego, 

dokumentację pomiarów elektrycznych wraz z uprawnieniami osób dokonujących pomiary, certyfikat UDT dla 
uprawnionego instalatora. 

VII. GWARANCJA I REKLAMACJE 
1. Do sprzedaży stosuje się przepisy o rękojmi zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Towar objęty jest gwarancją 

Producenta, zgodnie z dokumentem gwarancji.  
2. Zasady obowiązywania gwarancji, okres i zakres jej udzielenia, warunki jej obowiązywania określone są w procedurze 

gwarancyjnej. 
3. Produkty pochodzące od Sprzedawcy, przed dokonaniem ich montażu, należy przechowywać w suchych, przewiewnych 

oraz krytych pomieszczeniach. Przed dokonaniem montażu Produkty należy zabezpieczyć przed bezpośrednim 
działaniem promieniowania słonecznego. 

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania 
reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej 
z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży; 

b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie 
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą; 

c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także 
z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań 
statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady 
udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 
oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl; 

d. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Spory na tle zawieranych przez Strony umów strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze mediacji, a w dalszej 

kolejności rozstrzygane będą wedle przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWS. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania 

na stronie internetowej, z tym zastrzeżeniem, że do umów zawartych między Stronami zastosowanie znajdą 
postanowienia OWS obowiązujące w dniu zawarcia umowy z Klientem. 

3. Zmiany lub uzupełnienia OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS zastosowanie mają aktualne uzgodnienia między Stronami oraz 
właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Jeżeli którekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych a strony 
zobowiązują się podjąć rozmowy celem uzupełnienia umowy w tej części. 

6. Niniejsze OWS obowiązują od dnia 27.04.2020 r.  
 

ZAŁĄCZNIKI 
Załącznik nr 1 – Warunki gwarancji 
Załącznik nr 2 – Procedura reklamacyjna 
Załącznik nr 3 – Formularz odstąpienia klienta od umowy 
Załącznik nr 4 – Informacja o prawie odstąpienia od umowy 
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WARUNKI GWARANCJI MODUŁÓW ML SYSTEM S.A. 
 

ML SYSTEM Spółka Akcyjna 
Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie,  
NIP: 517-02-04-997; REGON: 180206288; KRS: 0000565236 

I. GWARANCJA  
1. Producent modułów fotowoltaicznych ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu (zwany dalej 

„Gwarantem”) udziela gwarancji na moduły fotowoltaiczne (dalej: Produkt) na zasadach  
i warunkach określonych w niniejszym dokumencie, w szczególności  wedle następujących zasad:  
a. gwarancja na moduły fotowoltaiczne – zgodnie z kartą katalogową modułu 

2. Gwarant udziela gwarancji na Produkt zgodnie z poniższymi warunkami: 
a. Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty wydania produktu lub montażu 
b.  Moc modułów jest mierzona w standardowych warunkach testowych STC (STANDARD TEST 

CONDITIONS).  
c. Moduły posiadają gwarancję mocy w Standardowych Warunkach Badania (STC) zgodnie ze 

specyfikacją danych zawartą w kartach katalogowych modułów;  
d. W wypadku, gdy moc modułu będzie niższa od deklarowanej, Gwarant zlikwiduje spadek mocy 

ponad deklarowaną wartość poprzez dokonanie naprawy lub wymieni wadliwy moduł i 
dostarczy Klientowi dodatkowy moduł/moduły, aby wyrównać spadek mocy. O sposobie 
naprawy decyduje Gwarant. 

e. Klient zobowiązany jest do powiadomienia Gwaranta o spadku mocy poniżej deklarowanego 
poziomu niezwłocznie  

3. Gwarancją objęte są uszkodzenia, które powstały na skutek: 
a. użycia wadliwych materiałów;  
b. wadliwego wykonania;  
c. niezgodności z wymogami spowodowane wadami produkcyjnymi oraz/lub nieprawidłowym 

procesem kontrolnym;  
d. obecności ciał obcych wewnątrz szkła, skutkujących pęknięciem przedniej powierzchni szklanej; 

4. W przypadku, gdy produkt podlega niniejszej gwarancji, ML System S.A. zobowiązuje się do jego 
naprawy albo wymiany. O wyborze sposobu usunięcia wady decyduje ML System S.A, z 
uwzględnieniem przepisów kodeksu cywilnego dotyczących gwarancji. W przypadku decyzji 
Konsumenta do skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi, o sposobie usunięcia wady 
decyduje Konsument, na zasadach i warunkach wynikających z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. 
 

II. ZASADY OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI 
1. Warunkiem koniecznym uzyskania i zachowania gwarancji jest wykonanie montażu  

i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej, a także okresowych przeglądów (odnotowanych przez 
uprawnionego serwisanta w karcie gwarancyjnej) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, instrukcją 
montażu, wytycznymi producenta oraz zasadami określonymi w europejskich normach branżowych 
- IEC 62423, IEC 60755, IEC 60364-7-712, IEC 61727, IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 60255-26, IEC 
60255-1, IEC 61683, IEC 60364, IEC 62124, IEC 61173, IEC 60269. Uruchomienie instalacji 
fotowoltaicznej musi zostać wykonane przez podmiot posiadający autoryzację Gwaranta do 
wykonywania i uruchamiania instalacji fotowoltaicznych lub przez inżyniera posiadającego ważne 
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
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elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Protokół odbioru winien zawierać dane tj. 
imię, nazwisko, podpis wraz z numerem nadanych uprawnień lub certyfikatu z datą ważności 
dokumentu odniesienia dla osoby uprawnionej. 

2. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie urządzeń i instalacji wynikające 
z:  
a. niewłaściwej eksploatacji, w tym niezgodnej z informacją dotyczącą eksploatacji i konserwacji 

instalacji fotowoltaicznej 
b. braku stałej i prawidłowej konserwacji,  
c. napraw, ulepszeń bądź zmian dokonywanych przez inne niż podmioty niż te posiadające 

autoryzację Gwaranta, 
d. fizycznego zużycia elementów lub uszkodzeń elementów powstałych w następstwie wyładowań 

atmosferycznych oraz przepięć w sieci energetycznej, 
e. innych przypadków określonych w wydanych Zamawiającemu kart gwarancyjnych; 
f. awarii sieci Operatora Sieci Dystrybucyjnej; 
g. siły wyższej lub zjawisk atmosferycznych niezależnych od Stron 

3. W celu zachowania gwarancji niezbędne jest dokonanie co najmniej jednego przeglądu instalacji 
fotowoltaicznej rocznie, nie później niż w terminie roku od ostatniego przeglądu/odbioru instalacji, 
przy czym przegląd wykonany do 14 dni od upływu danego terminu uważa się za przeprowadzony 
zgodnie z warunkami gwarancji. Przegląd winien być przeprowadzony przez upoważnionych 
pracowników Gwaranta lub przez wskazany przez Gwaranta autoryzowany serwis a jego 
przeprowadzenie powinno być odnotowane w karcie gwarancyjnej poprzez uprawnione osoby 
wykonujące przegląd. Odpłatność za usługę jest każdorazowo ustalana wg obowiązującego na 
dany dzień cennika. 

4. Eksploatacja powinna przebiegać w taki sposób, aby zminimalizować zjawiska wpływające na 
prawidłowe działanie modułów, w szczególności: 
a. siła wyższa (w tym ponadnormatywne warunki atmosferyczne, działania zwierząt); 
b. nieprawidłowy montaż, uruchomienie, eksploatacja lub nieprawidłowy demontażu i/ lub 

ponowny montaż modułów (np. z powodu nieprzestrzegania instrukcji montażu);  
c. użytkowanie na jednostkach ruchomych, takich jak pojazdy i statki oraz inne zastosowanie 

modułów niezależne od sieci energetycznych; 
d. szkodliwy wpływu czynników zewnętrznych; 
e. połączenia z modułami o innych parametrach, konstrukcji lub pochodzących od innego 

producenta;  
f. uszkodzenia systemu, w którym zamontowany jest moduł;  
g. brak lub niedostateczna wentylacja; 
h. przekroczenia temperatur podanych w instrukcji eksploatacji.  
i. Występowania ponadnormatywnych przepięć sieci 
j. występowanie długotrwałego zabrudzenia modułów fotowoltaicznych 

5. Matowienie szkła spowodowanego działaniem pyłów, zanieczyszczeń, zalegającej np. wody nie jest 
objęte przedmiotem gwarancji.  

6. Gwarancja jest udzielona przy uwzględnieniu zasady, iż moduły zostaną wykorzystane prawidłowo, 
zgodnie ze swoim przeznaczeniem i nie ma na nich oznak zużycia ani uszkodzeń zewnętrznych 
większych niż wynikające z normalnego użycia, oraz przy uwzględnieniu, iż produkt posiada 
stosowne oznaczenia producenta. 

7. Przestrzeganie warunków Instrukcji użytkowania i eksploatacji stanowi podstawę do wysunięcia 
ewentualnych roszczeń gwarancyjnych. 

8. Gwarant dopuszcza możliwość wystawienia dokumentu gwarancji, który określa korzystniejsze dla 
Klienta warunki gwarancji. 
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IV. ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE 
1. W przypadku ujawnienia się wad i usterek w produkcie w okresie gwarancji, Klient zobowiązany jest 

do zawiadomienia o powyższym fakcie Producenta w formie pisemnej. Koszty nieuzasadnionej 
reklamacji, do której nie będą mieć zastosowania przepisy o rękojmi, ponosi Klient.  

2. W sytuacji, gdy nie ma możliwości demontażu i dostarczenia produktu do siedziby Producenta w 
celu rozpatrzenia reklamacji, dopuszczona jest możliwość przyjazdu serwisu do miejsca, gdzie 
znajdują się produkty. Wszelkie koszty związane z dojazdem i obsługą na miejscu ponosi Klient. 
Koszty będą każdorazowo określane przez Producenta. 

3. Producent zapewnia bezpłatne usuwanie ewentualnych wad i usterek, których przyczyna tkwi w 
rzeczy sprzedanej, ujawnionych w okresie objętym gwarancją, pod warunkiem użytkowania 
produktu z zachowaniem należytej staranności, zgodnie jego przeznaczeniem. Jakiekolwiek 
naprawy dokonywane przez osoby nieuprawnione powodują utratę gwarancji i uprawnień z niej 
wynikających. 

4. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane w okresie 14 dni roboczych od dnia otrzymania 
zgłoszenia. Jeżeli wada powstała z przyczyn tkwiących w produkcie, produkty uznane za wadliwe 
będą naprawione bądź wymienione na wolne od wad niezwłocznie, w terminie niezbędnym 
Producentowi na usunięcie wady. 

5. Odpowiedzialność za wady nie dotyczy naturalnego zużycia oraz szkód powstałych po 
przeniesieniu ryzyka na skutek błędnej lub niestarannej obsługi, montażu, nadmiernej eksploatacji, 
niewłaściwych środków eksploatacyjnych, oraz takich wpływów chemicznych, elektrochemicznych 
lub elektrycznych, które nie są przewidziane zgodnie z umową. 

6. Wartość roszczeń z tytułu gwarancji nie może przekroczyć rzeczywistej wartości towaru brutto. 
7. Do zgłoszenia i rozpoznania reklamacji gwarancyjnych stosuje się zasady przewidziane  

w niniejszym dokumencie.  
8. Gwarant zastrzega, iż na skutek rozpoznania zgłoszenia reklamacyjnego może dostarczyć moduły 

fotowoltaiczne innego typu, które  będą  o  tej  samej  lub  wyższej  mocy  niż  moduły  objęte 
gwarancją lub będą co najmniej równoważne pod względem cech modułów sprzedanych Klientowi.  

9. W przypadku wymiany modułów na nowe, okres gwarancji zaczyna biec na nowo. 
10.  Roszczenia gwarancyjne związane są z określonym produktem niezależnie od zmian prawa 

własności  produktu. 
11.  W   sprawach   nie   uregulowanych   postanowieniami   niniejszej gwarancji mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
12.  Wybór roszczenia pomiędzy uprawnieniami wynikającymi z gwarancji a rękojmi należy do Klienta. 
 
Niniejsze Warunki Gwarancji obowiązują od dnia 27.04.2020 r.  
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WARUNKI GWARANCJI DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 
 

ML SYSTEM S.A. 
Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie,  
KRS : 00005655236 NIP: 5170204997, REGON: 180204997 
  

I. GWARANCJA  
1. Sprzedawca instalacji fotowoltaicznej ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu (zwany dalej „Gwarantem”) udziela gwarancji 

na instalację fotowoltaiczną (dalej: Produkt) na zasadach i warunkach określonych w niniejszym dokumencie oraz 
Procedurze Gwarancyjnej, w szczególności  wedle następujących zasad:  
a. podstawowa gwarancja na Instalację Fotowoltaiczną– 5 lat;  
b. rozszerzona gwarancja na Instalację Fotowoltaiczną w wypadku zakupu opcji Gwarancji rozszerzonej przez Klienta – 

10 lat 
c.  gwarancja na moduły fotowoltaiczne – zgodnie z kartą katalogową modułu 
2. Gwarant udziela gwarancji na sprzedawaną instalację zgodnie z poniższymi warunkami: 
a. Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty montażu instalacji fotowoltaicznej 
b. Moc modułów jest mierzona w standardowych warunkach testowych STC (STANDARD TEST CONDITIONS).  
c. Moduły posiadają gwarancję mocy w Standardowych Warunkach Badania (STC) zgodnie ze specyfikacją danych 

zawartą w kartach katalogowych modułów;  
d. W wypadku, gdy moc modułu będzie niższa od deklarowanej, Gwarant zlikwiduje spadek mocy ponad deklarowaną 

wartość poprzez dokonanie naprawy lub wymieni wadliwy moduł i dostarczy Klientowi dodatkowy moduł/moduły, 
aby wyrównać spadek mocy. O sposobie naprawy decyduje Gwarant. 

e. Klient zobowiązany jest do powiadomienia Gwaranta o spadku mocy poniżej deklarowanego poziomu niezwłocznie  
3. Gwarancją objęte są uszkodzenia, które powstały na skutek: 

a. użycia wadliwych materiałów;  
b. wadliwego wykonania;  
c. niezgodności z wymogami spowodowane wadami produkcyjnymi oraz/lub nieprawidłowym procesem kontrolnym;  
d. obecności ciał obcych wewnątrz szkła, skutkujących pęknięciem przedniej powierzchni szklanej; 

4. W przypadku, gdy produkt podlega niniejszej gwarancji, ML System S.A. zobowiązuje się do jego naprawy albo wymiany. 
O wyborze sposobu usunięcia wady w ramach naprawy gwarancyjnej decyduje ML System S.A. W przypadku decyzji 
Konsumenta do skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi, o sposobie usunięcia wady decyduje Konsument, na 
zasadach i warunkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa..  

II. ZASADY OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI 
1. Warunkiem koniecznym uzyskania i zachowania gwarancji jest wykonanie montażu i uruchomienia instalacji 

fotowoltaicznej a także okresowych przeglądów,  odnotowanych przez uprawnionego serwisanta w karcie gwarancyjnej,  
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, instrukcją montażu, wytycznymi producenta oraz zasadami określonymi w 
europejskich normach branżowych - IEC 62423, IEC 60755, IEC 60364-7-712, IEC 61727, IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 
60255-26, IEC 60255-1, IEC 61683, IEC 60364, IEC 62124, IEC 61173, IEC 60269. 

2. Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej musi zostać wykonane przez podmiot posiadający autoryzacje Gwaranta do 
wykonywania i uruchamiania instalacji fotowoltaicznych lub przez inżyniera posiadającego ważne uprawnienia budowlane 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 
Protokół odbioru winien zawierać dane tj. imię, nazwisko, podpis wraz z numerem nadanych uprawnień lub certyfikatu z 
datą ważności dokumentu odniesienia dla osoby uprawnionej. 

3. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie urządzeń i instalacji wynikające z:  
a. niewłaściwej eksploatacji, w tym niezgodnej z informacją dotyczącą eksploatacji  i konserwacji instalacji 

fotowoltaicznej 
b. braku stałej i prawidłowej konserwacji,  
c. napraw, ulepszeń bądź zmian dokonywanych przez inne niż podmioty niż te posiadające autoryzację Gwaranta, 
d. fizycznego zużycia elementów lub uszkodzeń elementów powstałych w następstwie wyładowań atmosferycznych 

oraz przepięć w sieci energetycznej, 
e. innych przypadków określonych w wydanych Zamawiającemu kart gwarancyjnych; 
f. awarii sieci Operatora Sieci Dystrybucyjnej; 
g. siły wyższej lub zjawisk atmosferycznych niezależnych od Stron 

4. W celu zachowania gwarancji niezbędne jest dokonanie co najmniej jednego przeglądu instalacji fotowoltaicznej 
rocznie, nie później niż w terminie roku od ostatniego przeglądu/odbioru instalacji, przy czym przegląd wykonany do 14 
dni od upływu danego terminu uważa się za przeprowadzony zgodnie z warunkami gwarancji. Przegląd winien być 
przeprowadzony przez upoważnionych pracowników Gwaranta lub przez wskazany przez Gwaranta autoryzowany 
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serwis a jego przeprowadzenie powinno być odnotowane w karcie gwarancyjnej poprzez uprawnione osoby 
wykonujące przegląd. Odpłatność za usługę jest każdorazowo ustalana wg obowiązującego na dany dzień cennika, 
znajdującego się na stronie www.mlsystem.pl  

5. Eksploatacja powinna przebiegać w taki sposób, aby zminimalizować zjawiska wpływające na prawidłowe działanie 
modułów, w szczególności: 

a. siła wyższa (w tym ponadnormatywne warunki atmosferyczne, działania zwierząt); 
b. nieprawidłowy montaż, uruchomienie, eksploatacja lub nieprawidłowy demontażu i/ lub ponowny montaż modułów 

(np. z powodu nieprzestrzegania instrukcji montażu);  
c. użytkowanie na jednostkach ruchomych, takich jak pojazdy i statki oraz inne zastosowanie modułów niezależne od 

sieci energetycznych; 
d. szkodliwy wpływu czynników zewnętrznych; 
e. połączenia z modułami o innych parametrach, konstrukcji lub pochodzących od innego producenta;  
f. uszkodzenia systemu, w którym zamontowany jest moduł;  
g. brak lub niedostateczna wentylacja; 
h. przekroczenia temperatur podanych w instrukcji eksploatacji.  
i. Występowania ponadnormatywnych przepięć sieci 
j. występowanie długotrwałego zabrudzenia modułów fotowoltaicznych 

 
6. Matowienie szkła spowodowanego działaniem pyłów, zanieczyszczeń, zalegającej np. wody nie jest objęte przedmiotem 

gwarancji.  
7. Gwarancja jest udzielona przy uwzględnieniu zasady, iż moduły zostaną wykorzystane prawidłowo, zgodnie ze swoim 

przeznaczeniem i nie ma na nich oznak zużycia ani uszkodzeń zewnętrznych większych niż wynikające z normalnego 
użycia, oraz przy uwzględnieniu, iż produkt posiada stosowne oznaczenia producenta. 

8. Przestrzeganie warunków Instrukcji użytkowania i eksploatacji stanowi podstawę do wysunięcia ewentualnych roszczeń 
gwarancyjnych. 

9. Gwarant dopuszcza możliwość wystawienia dokumentu gwarancji, który określa korzystniejsze dla Klienta warunki 
gwarancji. 

IV. ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE 
1. W przypadku ujawnienia się wad i usterek w produkcie w okresie gwarancji, Klient zobowiązany jest do zawiadomienia o 

powyższym fakcie Producenta w formie pisemnej. Koszty nieuzasadnionej reklamacji, do której nie będą mieć 
zastosowania przepisy o rękojmi, ponosi Klient.  

2. W sytuacji, gdy nie ma możliwości demontażu i dostarczenia produktu do siedziby Sprzedawcy w celu rozpatrzenia 
reklamacji, dopuszczona jest możliwość przyjazdu serwisu do miejsca, gdzie znajdują się produkty. Wszelkie koszty 
związane z dojazdem i obsługą na miejscu ponosi Klient. Koszty będą każdorazowo określane przez Sprzedawcę. 

3. Producent zapewnia bezpłatne usuwanie ewentualnych wad i usterek, których przyczyna tkwi w rzeczy sprzedanej, 
ujawnionych w okresie objętym gwarancją, pod warunkiem użytkowania produktu z zachowaniem należytej staranności, 
zgodnie jego przeznaczeniem. Jakiekolwiek naprawy dokonywane przez osoby nieuprawnione powodują utratę gwarancji 
i uprawnień z niej wynikających. 

4. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane w okresie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. Jeżeli wada 
powstała z przyczyn tkwiących w produkcie, produkty uznane za wadliwe będą naprawione bądź wymienione na wolne 
od wad niezwłocznie, w terminie niezbędnym Producentowi na usunięcie wady. 

5. Odpowiedzialność za wady nie dotyczy naturalnego zużycia oraz szkód powstałych po przeniesieniu ryzyka na skutek 
błędnej lub niestarannej obsługi, montażu, nadmiernej eksploatacji, niewłaściwych środków eksploatacyjnych, oraz takich 
wpływów chemicznych, elektrochemicznych lub elektrycznych, które nie są przewidziane zgodnie z umową. 

6. Wartość roszczeń z tytułu gwarancji nie może przekroczyć rzeczywistej wartości towaru brutto. 
7. Do zgłoszenia i rozpoznania reklamacji gwarancyjnych stosuje się zasady przewidziane w Procedurze Gwarancyjnej 

Producenta.  
8. Gwarant zastrzega, iż na skutek rozpoznania zgłoszenia reklamacyjnego może dostarczyć moduły fotowoltaiczne innego 

typu, które  będą  o  tej  samej  lub  wyższej  mocy  niż  moduły  objęte gwarancją lub będą co najmniej równoważne pod 
względem cech modułów sprzedanych Klientowi.  

9. W przypadku wymiany elementów instalacji na nowe, okres gwarancji w zakresie tych elementów zaczyna biec na nowo. 
10. Roszczenia gwarancyjne związane są z określonym produktem niezależnie od zmian prawa własności  produktu. 
11. W   sprawach   nie   uregulowanych   postanowieniami   niniejszej gwarancji mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
12. Wybór roszczenia pomiędzy uprawnieniami wynikającymi z gwarancji a rękojmi należy do Klienta. 
 
 
Niniejsze Warunki Gwarancji obowiązują od dnia 27.04.2020 r.   
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Wzór karty gwarancyjnej nr ….. 

Wystawiona w dniu …………………………… r. przez: 

ML System S.A.  Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie, zwany dalej Gwarantem, 

1. Gwarant, zgodnie z Umową, udziela ………………………………………………………………………………………………… 
(mię nazwisko ,adres) , gwarancji na przedmiot umowy nr…………… z dnia ………………….. od daty podpisania protokołu 
odbioru końcowego robót tj. od dnia ……………………….  

2. Gwarant, zgodnie z Umową, udziela Zamawiającemu …….-letniej gwarancji na wykonaną instalację fotowoltaiczną   
3. Na moduły fotowoltaiczne – ……………….  
Warunki gwarancji podpisali:  
Udzielający gwarancji – upoważniony przedstawiciel Wykonawcy  
 
…………………………………………………………………………………  
Przyjmujący gwarancję– upoważniony przedstawiciel Właściciela 
 
……………………………………………………………………………………  
 
LP. Data 

przeglądu 
Data 

konserwacji 
Zakres 

wykonanych  
czynności 

Nr 
uprawnień/certyfikatu 

serwisanta 

Data ważności 
uprawnień/certyfikatu 

Podpis 
upoważnionego do 

przeglądów 
serwisanta 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

…       

 



 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
ZAŁĄCZNIK_nr_2_do_OWS-PROCEDURA_REKLAMACYJNA__ obowiązuje od 27.04.2020.                                                      Strona 1 z 3 

PROCEDURA REKLAMACYJNA 

§ 1.  Postanowienia ogólne 

1. Niniejsza Procedura Reklamacyjna stanowi integralny element Warunków Gwarancji dla Instalacji 
Fotowoltaicznej ML SYSTEM S.A.. z siedzibą w Zaczerniu.  

2. Reklamację składa się z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy instalacji (zwanej dalej 
„Umową”) przez ML SYSTEM S.A.  z siedzibą w Zaczerniu, 36-062 Zaczernie 190 G, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy  
w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem : 0000565236, NIP: 5170204997, REGON: 
180206288, (zwaną dalej „Gwarantem”). 

3. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsza procedura nie ogranicza prawa Reklamującego do dochodzenia 
przeciwko Gwaranta roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa ani też nie 
wyłącza ani nie ogranicza praw Reklamującego z tytułu udzielonej przez Producenta gwarancji. Celem 
procedury reklamacyjnej jest jedynie zapewnienie, że postępowanie z reklamacjami będzie prowadzone 
w sposób, który pozwoli na prawidłowe rozpoznanie przyczyny powstania zgłoszonych reklamacji oraz 
zapewnienie, że Gwarant rzetelnie i sumiennie rozpatrzy zgłaszane przez Reklamujących uwagi  
i zastrzeżenia. 

§ 2.  Zgłoszenie reklamacyjne 

1. Reklamacja winna być złożona w formie pisemnej, elektronicznej (pocztą elektroniczną na adres                        
e-mail: serwis@mlsystem.pl telefonicznie na numer 17 7788266 lub osobiście w siedzibie Spółki 
wskazanej w § 1 ust. 1. W przypadku zgłoszenia reklamacji w formie innej niż pisemna, z treści zgłoszenia 
upoważniony pracownik Gwaranta sporządza notatkę, podając w niej odpowiednio informacje określone 
w ust. 3. 

2. Jeżeli Reklamujący nie wskaże innej formy kontaktu, wniesienie reklamacji drogą elektroniczną (faksem 
lub pocztą elektroniczną) ze wskazaniem przez wnoszącego reklamację jego adresu poczty 
elektronicznej, oznaczać będzie zgodę reklamującego na porozumiewanie się z Gwarantem drogą 
elektroniczną, w tym na otrzymywanie od Gwaranta wezwań oraz odpowiedzi na reklamację drogą 
elektroniczną. 

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres do korespondencji osoby 
składającej reklamację bądź inne dane kontaktowe, numer i/lub datę dowodu zakupu (umowy), 
informacje o przedmiocie reklamacji; podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji – w przypadku 
reklamacji zgłoszonej w formie papierowej, albo dane identyfikujące adresata w przypadku złożenia 
reklamacji w innej formie. Reklamujący zobowiązany jest do podania w sposób możliwie kompletny  
i zrozumiały przyczyn i powodów reklamacji, opisu w jaki sposób doszło do reklamowanego zdarzenia, 
ewentualnie wskazania oczekiwań co do sposobu rozpatrzenia reklamacji. W przypadku, gdy zgłoszenie 
reklamacyjne nie będzie zawierało powyższych informacji, procedura reklamacyjna zostanie przedłużona 
o czas niezbędny dla ustalenia z Reklamującym wszystkich danych koniecznych dla podjęcia przez 
Gwaranta stosownych działań. 

4. Reklamację zgłoszoną przez osobę nieuprawnioną, tj. niebędącą Stroną zawartej z Gwarantem umowy 
bądź nie posiadającą stosownych pełnomocnictw bądź nie uprawdopodabniającą żadnego innego tytułu 
do dokonania zgłoszenia reklamacyjnego, traktuje się jak niewniesioną o czym Gwarant powiadomi 
niezwłocznie Reklamującego.  
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§ 3.  Przedmiot reklamacji i istotne naprawy 

1. Reklamacji i naprawie z tytułu udzielonej gwarancji podlegają wady fizyczne powstałe z przyczyn 
tkwiących w przedmiocie umowy, które nie powstały na skutek uszkodzeń mechanicznych, 
nieprawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej lub na skutek ingerencji osób trzecich,  
z zastrzeżeniem wad określonych w ust. nr 2. W przypadku ujawnienia się wad i usterek w przedmiocie 
umowy, Reklamujący zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o powyższym fakcie Gwaranta, 
nie później niż w terminie 7 dni od wykrycia wady pod rygorem utraty uprawień z tytułu gwarancji. 

2. Reklamacji i naprawie z tytułu udzielonej gwarancji nie podlegają usterki: 

a. wizualne (defekty)modułów fotowoltaicznych (delaminacja, zmiana barwy, ciała obce, bąble, rysy, 
smugi, ubytki) niewidoczne lub trudno zauważalne podczas badania zgodnie z normą PN-EN ISO 
12543 - Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe - Część 6: Wygląd;  

b. powstałe na skutek awarii sieci Operatora Sieci Dystrybucyjnej; 

c. spowodowane przez nieprawidłową eksploatację urządzeń; 

d. powstałe na skutek zjawisk atmosferycznych niezależnych od Stron np. wyładowanie elektryczne, 
gradobicie itp. (siła wyższa); 

3. Istotnymi naprawami w myśl Art. 581, par. 1 KC, dokonanymi z tytułu udzielonej gwarancji są: 

a. wymiana wszystkich modułów fotowoltaicznych; 

b. wymiana inwertera / falownika. 

§ 4.  Terminy  

1. W terminie do 7 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacji, Gwarant uzgodni z Reklamującym termin 
oględzin przedmiotu Umowy, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji. 
Uzgodniony termin zostanie przez Gwaranta niezwłocznie potwierdzony pisemnie (pocztą elektroniczną 
lub faksem lub pocztą na dane kontaktowe wskazane w Umowie Dostawy i Montażu Instalacji 
Fotowoltaicznej). 

2. Gwarant jest obowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej wniesienia.  
W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji w tym terminie uważa się, iż reklamacja została uznana. 

3. W wyjątkowych okolicznościach postępowanie reklamacyjne może zostać wydłużone. W każdym takim 
przypadku Reklamujący zostanie poinformowany o przyczynach wydłużenia postępowania, etapie 
rozpatrywania reklamacji, podjętych czynnościach oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia zgłoszenia 
reklamacyjnego, przy czym w powyższym wypadku brak odpowiedzi Gwaranta na złożoną reklamację  
w terminie określonym w ust. 2 § 4, nie oznacza, że została uznana.  

§ 5.  Sposoby rozpatrzenia reklamacji 

1. W przypadku, gdy pracownik serwisu Gwaranta lub Autoryzowanego Przedstawiciela Gwaranta na 
podstawie przeprowadzonych oględzin przedmiotu umowy stwierdzi usterkę podlegającą naprawie  
z tytułu udzielonej gwarancji, naprawa lub wymiana uszkodzonej części instalacji fotowoltaicznej na 
wolną od wad zostanie wykonana nieodpłatnie. Wymienione części instalacji fotowoltaicznej pozostają 
własnością Gwaranta. 

2. Jeśli wykonanie naprawy w dniu oględzin nie będzie możliwe z przyczyn obiektywnych (konieczność 
naprawy części instalacji w zakładzie produkcyjnym Gwaranta, niedostępność części zapasowych, złe 
warunki pogodowe), pracownik serwisu określi termin naprawy, nie dłuższy niż 21 dni od ww. daty. 

3. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części instalacji fotowoltaicznej zostanie potwierdzona w formie 
protokołu z naprawy. 
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§ 6.  Postępowanie z usterkami niepodlegającymi naprawie gwarancyjnej 

1. W przypadku, gdy pracownik serwisu Gwaranta lub Autoryzowanego Przedstawiciela Gwaranta na 
podstawie przeprowadzonych oględzin przedmiotu umowy stwierdzi usterkę nie podlegającą naprawie z 
tytułu udzielonej gwarancji, naprawa lub wymiana uszkodzonej części instalacji fotowoltaicznej na wolną 
od wad, na życzenie Reklamującego zostanie wykonana odpłatnie.  

2. Przed przystąpieniem do naprawy płatnej, pracownik serwisu Gwaranta poinformuje Reklamującego o 
kosztach naprawy i przypadku akceptacji kosztów sporządzi zlecenie wykonania naprawy płatnej. 
Warunkiem dokonania naprawy płatnej będzie podpisanie przez Reklamującego zlecenia naprawy.  

3. Jeśli wykonanie naprawy w dniu oględzin nie będzie możliwe z przyczyn obiektywnych (konieczność 
naprawy elementów instalacji w zakładzie produkcyjnym Gwaranta, niedostępność części zapasowych, 
złe warunki pogodowe), pracownik serwisu poinformuje Reklamującego o kosztach naprawy,  sporządzi 
zlecenie wykonania naprawy płatnej oraz określi termin naprawy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia 
otrzymania przez Gwaranta zlecenia. 

4. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części instalacji fotowoltaicznej zostanie potwierdzona w formie 
protokołu z naprawy. Podpisany protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Gwaranta 
faktury za naprawę. 

§ 7.  Pozostałe warunki  

1. Demontaż i/lub naprawa jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy we własnym zakresie przez 
Reklamującego lub osoby trzecie, powoduje utratę uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji. Reklamujący 
jest zobowiązany do użytkowania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie  
z jego przeznaczeniem.  

2. W przypadku, gdy Gwarant z przyczyn zawinionych przez  Reklamującego nie będzie mógł dokonać 
oględzin przedmiotu Umowy lub naprawy w uzgodnionym i potwierdzonym przez Gwaranta terminie, 
Gwarant będzie uprawniony do naliczenia Reklamującemu opłaty: 

a. za dojazd i powrót pracownika serwisu z/do siedziby firmy ML SYSTEM S.A. w wysokości 0,9 zł brutto 
za 1 km; 

b. za czas dojazdu i powrotu pracownika serwisu z/do siedziby firmy ML SYSTEM S.A.   
w wysokości 150zł brutto za każdą godz. 

§ 8.  Postanowienia końcowe 

1. Gwarant zastrzega sobie prawo do zmiany procedury reklamacyjnej. Wszelkie zmiany obowiązują od 
dnia ich opublikowania na stronie internetowej, z tym zastrzeżeniem, że do umów zawartych między 
Stronami zastosowanie znajdzie procedura reklamacyjna obowiązująca w dniu złożenia zamówienia 
przez Reklamującego. 

2. W sprawach nieprzewidzianych niniejszą Procedurą Reklamacyjną, zastosowanie znajdują Warunki 
Gwarancji dla Modułów Fotowoltaicznych stanowiące integralną część niniejszej Procedury 
Reklamacyjnej a w dalszej kolejności przepisy kodeksu cywilnego.  

3. W wypadku sprzeczności między niniejszą Procedurą Reklamacyjną a warunkami gwarancji dla 
Modułów Fotowoltaicznych, pierwszeństwo znajdują Warunki Gwarancji.  
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FORMULARZ	ODSTĄPIENIA	KONSUMENTA	OD	UMOWY	

(formularz	ten	należy	wypełnić	i	odesłać	w	przypadku	woli	odstąpienia	od	umowy)	
 
 

	

ML	SYSTEM	S.A. 

Zaczernie 190 G 

36-062 Zaczernie 

    
 
Ja / My (*) niżej podpisani niniejszym informuję / informujemy	(*) o moim / naszym 	(*)  

odstąpieniu od umowy sprzedaży/ dostawy /montażu(*)instalacji fotowoltaicznej: 

–   Data zawarcia umowy ………………………………………………………………………………………………........ 

–   Imię i nazwisko konsument(ów)a .………………………………………………………………………………….. 

–   Adres konsument(ów)a …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

____________________________________________________ 

Miejscowość i data 

 

 

_____________________________________________________________ 

Podpis konsument(ów)a 
(tylko	jeżeli	formularz	jest	przesyłany	w	wersji	papierowej)	

 
 
 
 
 
(*) - Niepotrzebne skreślić. 



Załącznik nr 2 do umowy sprzedaży instalacji z opcją dostawy i montażu; obowiązuje od 27.04.2020.   
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INFORMACJA	O	PRAWIE	KONSUMENTA	DO	ODSTĄPIENIA	OD	UMOWY	

1. Zamawiającemu, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – 
Kodeks Cywilny, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej lub poza siedzibą przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny i bez 
ponoszenia kosztów. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, prawo do 
odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w terminie do 14 dni, przy czym bieg terminu do 
odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy, jeżeli przepisy prawa nie stanowią 
inaczej.  

 
2. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy przedmiotem umowy są 

Produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego 
zindywidualizowanych potrzeb (tj. przedmioty niepowtarzalne i produkowane według indywidualnych życzeń i 
wytycznych Konsumenta). Ponadto, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli 
Sprzedawca wykonał w pełni usługę objętą umową za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany 
przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy.  

 
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy jednostronne oświadczenie o odstąpieniu 

od umowy. Oświadczenie należy dostarczyć na adres Sprzedawcy: ML SYSTEM S.A. 36-062 Zaczernie 
190G. Powyższe oświadczenie Konsument może złożyć na wzorze formularza odstąpienia od umowy, 
którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Stosownie do treści art. 
30 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, do zachowania powyższego terminu 
wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na podany powyżej adres.   

 
4. Konsument ma obowiązek zwrotu przedmiotu umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14  (czternastu) 

dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie przedmiotu umowy 
przed jego terminem. Zwrot przedmiotu umowy przez Konsumenta,  powinien nastąpić na podany w pkt 3 
adres Sprzedawcy. 

 
5. Niezależnie od formy płatności, z której skorzystał uprzednio Konsument przy dokonywaniu zapłaty za 

przedmiot umowy, zwrot jego świadczenia (w tym zwrot kosztów dostawy poniesionych przez Konsumenta) 
zostanie dokonany przez Sprzedawcę niezwłocznie, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył 
Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. 
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