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Firma GUTBET udziela 24 miesięcznej gwarancji na prefabrykowany     

zbiornik betonowy. 

Firma GUTBET oświadcza, że zbiornik betonowy jest szczelny. Zbiornik posiada aktualny 

atest PZH oraz aprobatę techniczną ITB, został wykonany zgodnie z normą PKN. Zbiorniki 

betonowe EKO są wyrobami prefabrykowanymi gotowymi do instalacji. Firma GUTBET 

wykonała test jakościowy na terenie zakładu , który nie wykazał żadnych odstępstw od 

normy opisanej w aprobacie technicznej ITB.  Zakładowa próba szczelności nie wykazała 

nieszczelności zbiornika.  

PZH NR  HK/W/0459/01/2017   ITB NR   AT-159167/2013                              

PKN NR PN-EN 13369 

WARUNKI GWARANCJI  ZBIORNIKA BETONOWEGO 

1. Gwarancja obejmuje zbiornik i pokrywę zbiornika na okres 24 miesięcy od daty 

wykonania usługi. 

2. Firma GUTBET nie wykonuje prac ziemnych i instalacji rur kanalizacyjnych. 

Zbiornik powinien być posadowiony na odpowiednio przygotowanym podłożu 

tzn. 

a) dno wykopu powinno być wypoziomowane, odpowiednio zagęszczone  

zgodnie z Aprobatą ITB; 

b) nośność pokrywy górnej powinna być odpowiednio dobrana do ilości 

nasypanej na nią ziemi oraz usytuowania zbiornika; 

- pokrywa standard do 50 cm bez możliwości przejazdu; 

- pokrywa najazd  do 70 cm z możliwością poruszania się pojazdami o DMC 

max 5T lub nasyp ziemi do 90 cm bez możliwości przejazdu; 

c) głębokość montażu zbiornika powinna uwzględniać poziom wód gruntowych 

- spojenie pokrywy zbiornika musi być powyżej poziomu wód gruntowych ; 

d) zbiornik zamontowany w terenie gdzie wody gruntowe są wysoko, powinien 

być zalany wodą lub dociążony odpowiednio tak, aby zapobiec jego 

wypłynięciu; 

e) zbiornik może być zasypany dopiero po wyschnięciu spojenia między 

pokrywą, a zbiornikiem jednak nie wcześniej niż po 24h od montażu. 

- gwarancja nie obejmuje naruszenia spoiny zbiornika z płytą, 

wynikającego ze zbyt wczesnego lub nieostrożnego  zasypania zbiornika. 

3. Wszystkie prace związane z osadzeniem zbiornika w wykopie powinny być 

nadzorowane przez  kierownika budowy lub osobę do tego wyznaczoną. 

Monterzy rozładują zbiornik w miejscu wyznaczonym przez w/w osobę. 

4. Po zamontowaniu zbiornika inwestor lub osoba do tego upoważniona ma 

obowiązek sprawdzić poprawność wykonanych prac. Wszystkie uszkodzenia i 

uchybienia widoczne naocznie powinny być zgłaszane niezwłocznie podczas 

montażu zbiornika.  

5. Zbiornik może być oddany do użytku dopiero po sprawdzeniu poprawnego 

wykonania prac montażowych i odbiorze  kierownika budowy lub osoby do tego 

uprawnionej  

6. Uszkodzenia mechaniczne czyli wypłukanie spoiny klejowej, podłączenia rur 

kanalizacyjnych, prowadzące do nieszczelności zbiornika nie są uznawane jako 

wada i niezgodność z deklarowanym wyrobem. 

7. Zbiornik powinien być zagęszczany ręcznie z odpowiednią siłą, aby nie uszkodzić 

ścian bocznych. W przypadku obciążenia DMC wyższego niż 3.5T , należy 

wykonać opaskę odciążającą zaprojektowaną przez odpowiednio uprawnioną do 

tego osobę.   

8. Instalacja zbiornika w temperaturach poniżej 0℃ wiąże się ryzykiem 

przemarznięcia spoiny łączącej pokrywę ze zbiornikiem, a następstwem jest 

nieszczelność zbiornika, która nie podlega warunkom gwarancji.  

9. Kominek i dekiel  betonowy nie są integralną częścią zbiornika  w związku z tym 

nie podlegają  gwarancji. . 

10. Aby można było uwzględnić gwarancje i przystąpić do prac naprawczych, 

zbiornik powinien być w takim stanie jak go zamontowano tj. nie używany. 

Oświadczam, że dnia ……………………… został zamontowany zbiornik betonowy 

w miejscowości ………………………………………u Pana/i………………………… 

,który/a został poinformowany/a o warunkach gwarancji i się z nimi zgadza.   

Zastrzeżenia co do wykonania usługi  TAK/NIE (jeśli TAK wpisać w uwagach)  

Uwagi……………………………………………………………………………… 

Podpis osoby upoważnionej do odbioru…………………………………………………  

Zbiornik zasypywany od razu po montażu  TAK  /  NIE *                

Temperatura zewnętrzna powyżej 0℃  TAK  /  NIE* 

 

     ………………………………………………… 

      data , podpis i  pieczęć montera** 

*Niepotrzebne skreślić             

**Gwarancja bez hologramu podpisu i pieczęci montera jest nieważna 
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