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OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY I MONTAŻU POMPY CIEPŁA 
 

§1. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Definicje: 
1) Wykonawca - PROMIKA SOLAR Sp. z o.o. 42-445 Szczekociny, Bonowice 56A, NIP 649-23-

23-202, REGON 389910999, 
2) Klient – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu prawa z 30 maja 2014r. o 

prawach konsumenta. 
3) OWU – niniejsze Ogólne Warunki Umowy 
4) Umowa – umowa zaprojektowania, montażu oraz sprzedaży pompy ciepła zawierana 

pomiędzy Promika-Solar, a Klientem. 
5) Budynek/Nieruchomość – budynek o charakterze mieszkalnym lub o innym charakterze lub 

grunt, na którym ma zostać zamontowana pompa ciepła. 
6) Pompa ciepła– kompletna instalacja powietrznej pompy ciepła służąca jako maszyna 

cieplna wymuszająca przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze (dolne źródło) do 
obszaru o wyższej temperaturze (górne źródło), której zadaniem jest ogrzewanie 
pomieszczeń i/lub wody użytkowej. 

7) Ankieta doboru – specyfikacja pompy ciepła. 
2. OWU określają zasady zawierania umów pomp ciepła przez Promika-Solar z Klientem i stanowią 

integralną część tych umów. 
3. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Promika-Solar, katalogach, broszurach, ulotkach, 

reklamach i innych publikacjach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, 
nawet jeśli opatrzone zostały ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Promika-
Solar mają charakter informacyjny. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą 
w każdym momencie ulec zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w branży 
Odnawialnych Źródeł Energii. 

4. Postanowienia zawarte w niniejszych OWU mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

 
§2. OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI KLIENTA 

 
1. Klient oświadcza, że: 

1) posiada prawo do dysponowania nieruchomością w celu montażu w związku z realizacją 
Umowy i wynika ono z faktu, że jest właścicielem wskazanej nieruchomości, co Klient 
niniejszym potwierdza wyrażając jednocześnie zgodę na dostawę i montaż pompy ciepła na 
terenie jego nieruchomości na warunkach określonych w Umowie; 

2) posiada prawo zawarcia Umowy i przez jej zawarcie nie narusza interesu osób trzecich; 
3) pozostali współwłaściciele wyrażają zgodę na montaż pompy ciepła, na dowód czego Klient 

przekłada oświadczenia pozostałych współwłaścicieli (o ile dotyczy); 
4) posiadany przez niego budynek spełnia warunki techniczne umożliwiające montaż pompy 

ciepła tzn. posiada wewnętrzną instalację elektryczną i hydrauliczną zabezpieczoną zgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami, posiada wolne pomieszczenie wewnątrz budynku 
umożliwiające montaż niezbędnych urządzeń oraz posiada odpowiednie miejsce na zewnątrz 
budynku do montażu jednostki zewnętrznej. 

2. Klient zobowiązany jest do: 
1) udostępnienia Wykonawcy budynku i gruntu, gdzie ma być zamontowana pompa ciepła oraz 

teren przyległy do niego, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy; 
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2) współdziałania z Wykonawcą w zakresie w jakim jest to niezbędne do należytego wykonania 
przez Wykonawcę Umowy, a także - udzielania mu w tym zakresie niezbędnych informacji i 
przekazywania niezbędnych dokumentów; 

3) wykonania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem miejsca montażu pompy 
ciepła, a także do przekazania terenu budowy, dostarczenia dokumentacji projektowej i 
specyfikacji budynku; 

4) udostępnienia Wykonawcy wszelkich niezbędnych do montażu pompy ciepła mediów (prąd, 
woda). Koszty mediów zużytych na potrzeby montażu pompy ciepła pozostają po stronie 
Klienta;  

5) zabezpieczenia mienia własnego w sposób uniemożliwiający jego zniszczenie lub 
uszkodzenie w toku montażu pompy ciepła;  

6) zapewnienia warunków technicznych umożliwiających montaż pompy ciepła. W 
szczególności Klient zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt do wykonania 
prac przygotowawczych umożliwiających zapewnienie montażu pompy ciepła tj. prac 
porządkowych zapewniających dojście i możliwości montażu; prac demontażowych, w tym 
mebli i zabudów, kolidujących z montażem pompy ciepła, udrożnienia wejść do miejsca, 
gdzie będzie zamontowana pompa ciepła, udrożnienia wejścia na nieruchomość. Klient 
zobowiązuje się przygotować również w szczególności miejsce do montażu jednostki 
wewnętrznej i zewnętrznej w zależności od ustalonego miejsca jego zainstalowana (np. 
garaż, kotłownia itp.), dojście do miejsca podłączenia pompy do sieci elektrycznej.  

7) przechowania elementów instalacji dostarczonych przez Wykonawcę na miejsce montażu, 
przez okres czasu poprzedzający przystąpienie do prac montażowych i ponosi w tym zakresie 
odpowiedzialność za przypadkową utratę lub uszkodzenie dostarczonych elementów 
instalacji; 

8) odbioru wykonanych prac montażowych instalacji w ustalonym umownie terminie. 
3. Wszelkie prace wykraczające poza podstawowy zakres montażu instalacji, wynikające np. ze złego 

stanu technicznego instalacji hydraulicznej i elektrycznej są zadaniem i kosztem własnym Klienta. 
Strony mogą uzgodnić dodatkowy zakres prac za odpowiednim wynagrodzeniem. 

 
§3. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. W przypadku niestawiennictwa Klienta w umówionym terminie w celu dokonania odbioru pompy 

ciepła, Wykonawca wzywa ponownie Klienta do odbioru, wyznaczając jednocześnie drugi termin 
odbioru. W razie ponownego niestawiennictwa Klienta, Wykonawca uprawniony jest do: 

1) sporządzenia jednostronnego, wiążącego Klienta, Protokołu Odbioru, 
2) dochodzenia szkody związanej z opóźnieniem w odbiorze montażu pompy ciepła. 

2. Instalację uważa się za odebraną również, gdy jej odbiór nie został przez Klienta (lub jego 
Pełnomocnika) potwierdzony Protokołem Zdawczo – Odbiorczym, ale Klient faktycznie włada 
pompą ciepła. 

3. Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru przez Klienta lub faktycznym władaniem pompą ciepła, 
przechodzą na niego korzyści i ciężary związane z tą instalacją oraz niebezpieczeństwo jej 
przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 

 
§4. ROBOTY DODATKOWE  

 
1. Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot umowy wskazany w §1 Umowy. Rozszerzenie 

zakresu przedmiotu umowy przez Klienta wykraczające poza przedmiot wskazany w umowie, 
zamówieniu Klienta i Ankiecie doboru np. zwiększające moc pompy ciepła, wielkość zbiornika 
buforowego, moc dodatkowych grzałek elektrycznych, itd. lub zmieniające miejsce montażu po jego 
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wykonaniu - może nastąpić tylko na podstawie odrębnego zlecenia ze strony Klienta zawierającego 
zwiększony zakres prac nieprzewidziany w pierwotnym zleceniu stanowiącym podstawę umowy. 

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu – wykonywanie prac nieobjętych 
przedmiotem umowy zarówno w trakcie wykonywania przedmiotu umowy jak i po jego zakończeniu 
– następuje na podstawie odrębnego zlecenia Klienta. Po trzymaniu takiego odrębnego zlecenia 
do Klienta, Wykonawca poinformuje Klienta czy możliwe jest rozszerzenie przedmiotu umowy 
ponad jego pierwotny zakres wskazany w § 1 Umowy. Szczegółowe warunki rozszerzenia 
przedmiotu umowy, w tym koszty takiego rozszerzenia (w tym o dodatkowe elementy instalacji), 
koszty montażu oraz wynagrodzenie należne Wykonawcy, zostanie określone przez Wykonawcę. 
Szczegółowe warunki rozszerzenia przedmiotu umowy, w tym wynagrodzenie należne Wykonawcy 
zostaną określone w aneksie do Umowy lub w odrębnej umowie. 

3. Wykonawca ma prawo odmówić przyjęcia zlecenia rozszerzenia przedmiotu umowy ponad 
określony w umowie lub zrealizowany na podstawie Umowy – w każdej sytuacji, w tym zwłaszcza, 
jeżeli względy techniczne lub warunki dotyczące nieruchomości Klienta nie pozwalają na 
rozszerzenie przedmiotu umowy.   

 
§5. INFORMACJA O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 
1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą bez podania przyczyny w 

terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy. W razie odstąpienia Klienta od Umowy po tym 
terminie, Klient zostanie obciążony kwotą 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) 

2. Klient utraci prawo odstąpienia od Umowy z chwilą, gdy na jego wyraźne żądanie Wykonawca 
wykonał montaż pompy ciepła przed upływem terminu odstąpienia od Umowy. 

3. Termin, o którym mowa w ust. 1 uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle, 
a Wykonawca otrzyma oświadczenie odstąpienia od Umowy.   

4. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się na stronie: www.promika-
solar.pl/regulaminy, lecz jego użycie nie jest obowiązkowe. 

5. Wypełniony i podpisany formularz odstąpienia od umowy należy wysłać pocztą na adres 
Wykonawcy lub przesłać drogą mailową na adres biuro@promika-solar.pl. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta, Wykonawca zwróci Klientowi wszystkie 
otrzymane od niego płatności. Wykonawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych 
sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na 
inne rozwiązanie. 

 
§6. POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE 

 
1. W przypadku nieuregulowania przez Klienta całości wynagrodzenia w terminach określonych w 

Umowie, Wykonawca ma prawo, po uprzednim wezwaniu Klienta do zapłaty, w terminie 14 dni od 
dnia upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty, do odstąpienia od Umowy i żądania 
zwrotu wykonanego świadczenia (demontażu Instalacji) albo zwrotu jego wartości oraz szkody 
wynikającej z odstąpienia od Umowy z winy Klienta. Koszt demontażu obciąża w takim wypadku 
Klienta. 

2. Jeżeli realizacja przedmiotu umowy nie będzie możliwa z przyczyn niezależnych od stron, którym 
nie można było zapobiec i których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy (siła 
wyższa), termin wykonania Umowy ulegnie przesunięciu, odpowiednio do czasu trwania 
przeszkody. Jeżeli okoliczności siły wyższej trwają dłużej niż 5 miesięcy, każda ze Stron uprawniona 
jest po tym okresie, w ciągu 30 dni, do odstąpienia od Umowy. 

3. Pod pojęciem siły wyższej o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, rozumie się zdarzenia 
pozostające poza kontrolą każdej ze stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które 
zakłócają lub uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy. W szczególności do zdarzeń takich 
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strony zaliczają katastrofalne działania przyrody (tj. m.in. powódź, trzęsienie ziemi, pożary), wojny, 
konflikty zbrojne, stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej, stan epidemiologiczny, 
stany nadzwyczajne. 

4. Niezależnie od postanowień ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu dotyczącego siły wyższej, Wykonawca 
jest uprawniony do wydłużenia terminu wykonania montażu pompy ciepła o którym mowa w 
Umowie na sprzedaż i montaż pompy ciepła, jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone 
dotrzymanie terminu wykonania i zakończenia montażu pompy ciepła będą następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności, gdy: 

1) Klient nieterminowo przekazał Wykonawcy miejsce montażu lub nie przygotował miejsca 
montażu zgodnie z postanowieniami umowy, 

2) panujące warunki pogodowe (np. mróz, śnieżyce, wiatr lub opady deszczu) uniemożliwiają 
wykonanie przedmiot umowy lub narażają osoby wykonujące zlecenie w imieniu Wykonawcy 
na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia,  

3) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 

4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 
wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 
okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz 
nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

6) gdy wystąpią opóźnienia w dostawach komponentów niezbędnych do montażu pompy 
ciepła, na które Wykonawca nie ma wpływu,  

7) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 


