
INFORMACJE  
DLA KONSUMENTA 

ZAWIERAJĄCEGO UMOWĘ NA ODLEGŁOŚĆ 

1. Główne cechy świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia:  

Główne cechy świadczenia oraz przedmiot świadczenia zostały szczegółowo opisane w §1 
pkt 1 Umowy oraz w Specyfikacji zamówienia stanowiącej załącznik do Umowy. 

2. Sposób porozumiewania się z konsumentem: 

Wykonawca będzie porozumiewał się z konsumentem w następujący sposób: 
a. pisemnie na adres podany przez konsumenta przy zawarciu umowy, lub 
b. za pośrednictwem e-maila na adres podany przez konsumenta, lub 
c. telefonicznie pod numerem telefonu podanym przez konsumenta. 

3. Dane identyfikujące Wykonawcę: 

Przedsiębiorstwo „Pol-Mach” s.c. Bernadetta, Krzysztof i Grzegorz Machno z siedzibą w 

Skawinie przy ul. Korabnicka 3b, REGON 356294840, NIP 944 20 24 491 

e-mail: polmach@oknoplast.com.pl 
tel.: 12 276 80 10  

4. Adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numery telefonu, pod 
którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z Wykonawcą: 

adres: 32-050 Skawina, ul. Korabnicka 3b 
email: polmach@oknoplast.com.pl 
tel.: 12 276 80 10  

  
Powyższy adres pocztowy salonu sprzedaży oraz adres poczty elektronicznej są także 
adresami, pod którymi konsument może składać reklamacje. 

5. Łączna cena lub wynagrodzenie za świadczenie wraz z podatkami, opłatami za 
dostarczenie, usługami pocztowymi oraz jakimikolwiek innymi kosztami, a gdy nie 
można ustalić wysokości tych opłat – informacja o obowiązku ich uiszczenia: 

Wynagrodzenie brutto za wykonanie Przedmiotu umowy opisanego szczegółowo w Umowie 
zostało określone w  §2 pkt 1 Umowy. 
  

6. Sposób i termin spełnienia świadczenia przez Wykonawcę: 

Sposób wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę został opisany w §1 Umowy. 

Termin wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę został opisany w §3 pkt 3 Umowy. 

Wykonawca informuje, iż zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad. 

7. Sposób i termin zapłaty przez konsumenta: 

Sposób zapłaty przez konsumenta został określony w §2 pkt 2 Umowy.  
Termin zapłaty przez konsumenta został określony w §2 pkt 2 Umowy. 

8. Prawo odstąpienia od Umowy: 



Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Wykonawcą na 
odległość na mocy ustawy o prawach konsumenta, z uwagi na fakt, iż przedmiotem 
świadczenia Wykonawcy jest towar wyprodukowany według specyfikacji konsumenta - 
art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. 
2020 poz. 287). 

9. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od Umowy, wzór formularza odstąpienia 
od Umowy: 

Nie dotyczy 

10.Koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od Umowy, które ponosi konsument: 

Nie dotyczy 

11.Obowiązek zapłaty przez konsumenta uzasadnionych kosztów spełnienia świadczenia 
poniesionych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od umowy, jeśli konsument 
odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 
ustawy o prawach konsumenta: 

Nie dotyczy 

12.Stosowana przez Wykonawcę procedura rozpatrywania reklamacji: 

Procedura rozpatrywania reklamacji w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji 
jakości znajduje się w Karcie gwarancyjnej Producenta. Karta gwarancyjna jest 
udostępniana przy zawarciu Umowy. Treść Karty gwarancyjnej dostępna jest również na 
stronie internetowej Pol-Mach s.c. pod adresem: www.pol-mach.pl 

Procedura rozpatrywania reklamacji przez Wykonawcę jest udostępniana przy zawarciu 
Umowy oraz jest dostępna na stronie internetowej Pol-Mach s.c. pod adresem: www.pol-
mach.pl. Procedura ta znajduje zastosowanie wyłącznie do Zamawiających będących 
konsumentami i tylko w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi. 

13.Przewidziana przez prawo odpowiedzialność Wykonawcy za jakość świadczenia: 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość świadczenia wg następujących zasad: 
a. za jakość sprzedanego, dostarczonego lub zamontowanego towaru – z tytułu rękojmi 

za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej zgodnie z art. 556 -576 Ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1145 z późn. 
zm.). 

b. za jakość usługi montażu towaru, o ile usługa montażu była objęta Umową zawartą z 
Wykonawcą – z tytułu rękojmi za wady dzieła zgodnie z art. 637 – 638 Ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. -  Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1145 z późn. 
zm.). 

c. za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy - z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zgodnie z art. 471 – 497 
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -  Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 
1145 z późn. zm.). 

14.Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji: 

Producent towaru, udziela konsumentowi gwarancji jakości na wyprodukowany towar. 
Gwarancja jakości udzielona przez Producenta nie obejmuje usługi montażu towaru. Treść 
gwarancji oraz wszelkie warunki, na jakich Producent udziela gwarancji jakość towaru 
konsumentowi, oraz zakres i terminy obowiązywania gwarancji jakości towaru, określa 
Karta Gwarancyjna udostępniana przy zawarciu Umowy. Treść Karty gwarancyjnej 
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dostępna jest również na stronie internetowej Pol-Mach s.c. pod adresem: www.pol-
mach.pl 

Gwarancja jakości towarów będzie realizowana przez Producenta na zasadach i warunkach 
wskazanych w Karcie Gwarancyjnej. 

Wykonawca nie udziela gwarancji jakości na sprzedawane, dostarczane lub montowane 
towary oraz na usługę montażu. Wykonawca odpowiada za jakość sprzedawanych, 
dostarczanych lub montowanych towarów oraz za jakość wykonanego montażu, o ile 
usługa montażu była objęta Umową, na zasadach opisanych w pkt. 13 powyżej. 

Wykonawca nie świadczy żadnych usług posprzedażowych, za wyjątkiem przekazania 
Producentowi reklamacji zgłoszonej przez konsumenta na podstawie Karty Gwarancyjnej 
w razie jej złożenia u Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany przekazać do Producenta 
każde zgłoszenie reklamacyjne dotyczące towaru, złożone przez konsumenta w ramach 
korzystania przez konsumenta z uprawnień gwarancyjnych opisanych w Karcie 
Gwarancyjnej, nie później niż w ciągu 3 dni od jego otrzymania od konsumenta. 

15.Minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikających z Umowy: 

Do dnia odbioru Przedmiotu umowy i zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego. 

16.Czas trwania Umowy:  

Umowa nie jest umową zawartą na czas oznaczony ani na czas nieoznaczony i nie podlega 
wypowiedzeniu.  

Zawarcie Umowy prowadzi do powstania stosunku zobowiązaniowego o charakterze 
jednorazowym, jednakże w związku z tym, że w okresie między zawarciem Umowy a jej 
wykonaniem i odebraniem przez konsumenta Przedmiotu umowy opisanego w § 1 Umowy 
upłynie pewien okres czasu, w którym niezbędne jest współdziałanie stron, aby Przedmiot 
umowy mógł być zrealizowany i może dojść w tym czasie do zdarzeń wpływających na 
sytuację stron, Umowa jest umową terminową, której termin zakończenia upływa z 
dniem, w którym nastąpi ostatnia z poniżej wskazanych okoliczności: 
- wykonanie przez Wykonawcę Przedmiotu umowy 
- odbiór Przedmiotu umowy i zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego. 

17.Kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23.08.2007 r. 
o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z 
nim: 

Wykonawca informuje, iż nie przystąpił i nie jest związany żadnymi Kodeksami dobrych 
praktyk. 

18.Funkcjonalność treści cyfrowych oraz mające zastosowanie techniczne środki ich 
ochrony: 

Nie dotyczy 

19.Interoperacyjność treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem: 

Nie dotyczy 

20.Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady 
dostępu do tych procedur: 

Wykonawca wyraża zgodę na udział w pozasądowym postępowaniu rozwiązywania sporów 
w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie zostanie 
rozwiązany w ramach postępowania reklamacyjnego. Podmiotem uprawnionym właściwym 
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dla Wykonawcy w zakresie pozasądowego postępowania rozwiązywania sporów jest 
Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Krakowie pod adresem ul. Ujastek 
1 31-752 Kraków , adres www http://www.krakow.wiih.gov.pl . 

Zamawiający może skorzystać z europejskiej platformy internetowego rozstrzygania 
sporów (ODR) dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.  

Ponadto Zamawiający może skorzystać z powszechnie dostępnych metod rozstrzygania 
sporów, na które składają się: 
- stałe sądy polubowne przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, których 
działalność i procedura została określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 
6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów 
polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. poz. 1356), 
- mediacje konsumenckie, które mogą być prowadzone przez stowarzyszenia i organizacje 
pozarządowe, które w zakresie swoich zadań statutowych mają ochronę praw 
konsumenta, powiatowych rzeczników praw konsumenta, Federację Konsumentów, 
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, ośrodki mediacyjne lub stałych mediatorów, 
których listy prowadzą uczelnie lub sądy okręgowe. Procedura mediacji przed instytucjami 
lub podmiotami dostępna jest w siedzibach danych instytucji lub podmiotów 
prowadzących mediacje oraz w art. 183[1] – 183[15] Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. 
U. z 2019 r., poz. 1460, ze zm.). 
- sądownictwo polubowne (arbitrażowe), prowadzone przez różne sądy niepaństwowe 
orzekające w sporach cywilnoprawnych poddanych takim sądom pod rozstrzygnięcie mocą 
zapisu na sąd polubowny. Procedura dochodzenia roszczeń przed sądami polubownymi 
określona jest w części V Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1460, ze 
zm.) od art. 1154 do art. 1217 oraz w Regulaminie danego sądu polubownego, dostępnym 
w siedzibie danego sądu polubownego oraz na stronie internetowej danego sądu 
polubownego. 
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