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Informacja dla zamawiających wyroby szklane wykonywane 

ze szkieł powierzonych 

 

Szanowni Państwo 

Firma Pilkington IGP Sp. z o.o. oprócz standardowej produkcji szyb zespolonych, 

szkieł hartowanych i szkieł laminowanych, wykonuje również takie wyroby z 

wykorzystaniem gotowych formatek szkła, dostarczonych przez zamawiającego /tzw. 

wyroby ze szkła powierzonego/.  

Ponieważ jakość wykonania i parametry formatek szkieł powierzonych pozostają 

poza sferą kontroli i odpowiedzialności Pilkington IGP Sp. z o.o., poniżej przedstawiamy 

zasady określające zakres odpowiedzialności Pilkington IGP Sp. z o.o. za szkła powierzone 

oraz za wyroby wykonane z wykorzystaniem szkieł powierzonych.  

1. Jeśli ma to zastosowanie, zamówienie na wykonanie szyb zespolonych, szkła 
hartowanego lub szkła laminowanego powinno jasno określać, że mają one być 
wykonane z wykorzystaniem formatek szkła powierzonego. W przypadku szyb 
zespolonych i szkła laminowanego należy jednoznacznie wskazać, które elementy 
budowy wyrobu są ze szkła powierzonego, a które dostarcza Pilkington IGP Sp. z o.o. 

2. Jako zasadę należy przyjąć, że dostarczającym szkło powierzone musi być ta sama 
firma, która składa zamówienie na wyrób finalny wykonany ze szkła powierzonego. 

3. Do zamówienia powinna być dołączona informacja o budowie, grubości formatek oraz 
o specyficznych wymaganiach, koniecznych do przestrzegania w trakcie operacji 
technologicznych towarzyszących produkcji zamawianego finalnego wyrobu. W 
przypadku gdy z powodu braku lub niekompletności w/w informacji od 
zamawiającego, nastąpi w trakcie produkcji uszkodzenie lub zniszczenie szkła 
powierzonego – Pilkington IGP Sp. z o.o. nie będzie ponosiła żadnej 
odpowiedzialności wobec zamawiającego za utracone szkło powierzone. 

4. Pilkington IGP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia jeśli w 
trakcie kontroli formatek szkła powierzonego uznane zostanie, że ich rodzaj, jakość 
lub wykonanie mogą stworzyć zagrożenie dla prawidłowości przebiegu procesów 
technologicznych lub dla uzyskania wymaganej jakości wyrobu finalnego. 

5. Jako zasadę należy przyjąć, że zamawiający jest odpowiedzialny za zgodność 
formatek szkła powierzonego z właściwymi wymaganiami prawnymi i normami dla 
danego typu wyrobu. W szczególności, Pilkington IGP Sp. z o.o. przyjmie przez 
domniemanie, że formatki szkła powierzonego są objęte właściwym znakiem CE 
deklarowanym przez ich wytwórcę. Odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje 
prawne wynikające z braku spełnienia wymagań formalnych przez formatki szkła 
powierzonego będzie spoczywać w całości na zamawiającym. 
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6. W przypadku powierzonych formatek z szkła hartowanego, które przeznaczone sa do 
laminowania, wypukłość całkowita formatek nie może przekraczać 2 mm/m a 
wypukłość lokalna nie może być większa niż 0.2 mm/300 mm. 

7. Przy wykonywaniu wyrobów ze szkła powierzonego, Pilkington IGP Sp. z o.o. 
zachowuje wszelkie standardy produkcyjne towarzyszące wykonywaniu takich 
wyrobów ze szkieł własnych. Ponieważ jednak każdemu procesowi produkcyjnemu 
towarzyszy pewne ryzyko niepowodzenia, Pilkington IGP Sp. z o.o. zastrzega, że nie 
ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia szkieł powierzonych 
w trakcie magazynowania i prowadzenia procesów produkcyjnych.  

8. Na wyroby wykonane ze szkieł powierzonych, Pilkington IGP Sp. z o.o. udziela 
standardowej gwarancji przewidzianej dla danego typu wyrobów. Wyroby te objęte są 
znakami CE deklarowanymi przez Pilkington IGP Sp. z o.o. dla danego typu wyrobów. 
Dotyczy to zarówno szyb zespolonych, szkieł hartowanych i szkieł warstwowych 
laminowanych.  

9. Jako standard, dla wyrobów ze szkła powierzonego należy przyjąć brak deklarowania 
konkretnych charakterystyk użytkowych szyb zespolonych, szkieł hartowanych i szkieł 
laminowanych. Wyjątek stanowi deklarowanie klasy bezpieczeństwa dla szkła 
hartowanego. 

10. W przypadku gdy Zamawiający oczekuje od Pilkington IGP Sp. z o.o. zadeklarowania 
konkretnego parametru wyrobu gotowego wykonanego ze szkła powierzonego, fakt 
ten musi być zgłoszony na etapie zapytania ofertowego lub w zamówieniu. Umożliwi 
to dokonanie przez Pilkington IGP Sp. z o.o. oceny możliwości zadeklarowanie tego 
parametru dla wyrobu gotowego i przekazanie stosownej informacji Zamawiającemu 
przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.  
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