Warunki montażu

grudzień 2015

W zakresie dostawy i montażu produktów na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w przypadku transakcji z handlowcami.
W przypadku, gdy klient zlecił nam montaż ew. naprawę urządzeń, obowiązują wyłącznie następujące wytyczne dotyczące
naszych prac montażowych:
1.

Zgłoszenie zapotrzebowania na pracowników montażowych należy przekazać z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym
(14 dni przed rozpoczęciem prac) z zachowaniem formy pisemnej, do naszej siedziby głównej. Zastrzegamy sobie prawo
zlecenia wykonania prac montażowych jednemu z naszych partnerów.

2.

Przed rozpoczęciem montażu na miejscu realizacji prac winny znaleźć się wszystkie niezbędne do wykonania prac części
i przedmioty, a wszystkie wcześniejsze prace budowlane i przygotowawcze klienta winny zostać zakończone. Drogi
dojazdowe oraz plac montażowy winny być wyrównane i uporządkowane.

3.

Wszystkie dane dotyczące terminów montażowych nie są wiążące. W przypadku opóźnienia montażu z
nieprzewidzianych przyczyn przeprowadza się odpowiednie wydłużenie terminu montażu. Jeżeli to nie my jesteśmy
odpowiedzialnie za opóźnienia, klient zobowiązany jest w odpowiednim zakresie ponieść koszty za czas zwłoki i nasze
dodatkowe podróże, jak również podróże personelu montażowego.

4.

Za rozładunek, składowanie ew. przechowywanie urządzenia na miejscu montażu odpowiedzialny jest klient.
Odpowiedzialność za przypadkowe uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia podczas montażu ponosi klient.

5.

Prace montażowe świadczone są jedynie w ustalonym umownie zakresie. Zamówienia wykraczające poza ustalony
zakres (np. materiał, personel montażowy) wymagają naszego pisemnego potwierdzenia pod rygorem nieważności. Nie
ponosimy odpowiedzialności za prace naszych monterów niezlecone przez klienta.

6.

Klient ma obowiązek wspierania na własny koszt personelu montażowego podczas wykonywaniu montażu. Ma
obowiązek podjęcia działań i środków służących ochronie osób i przedmiotów na placu montażu oraz poinformowania
kierownika montażu o zasadach bezpieczeństwa. Należy wyraźnie poinformować o zasadach koniecznych do
uwzględnienia w odniesieniu do zakładu klienta.

7.

W razie konieczności klient w odpowiednim terminie udostępnia/zapewnia na własny koszt

a)

środki i materiały pomocnicze do przeprowadzenia instalacji i montażu rusztowania i inne urządzenia, paliwa i smary;

b)

wszelkie poza branżowe dodatkowe prace ziemne, budowlane i inne łącznie z niezbędnymi specjalistami i pracownikami
pomocniczymi;

c)

energię i wodę na miejscu montażu, ogrzewanie i oświetlenie;

d)

odpowiedniej wielkości, suche i zamykane pomieszczenia przeznaczone do przechowywania części maszyn, aparatury,
materiałów, narzędzi w pobliżu miejsca prac instalacyjnych i montażowych; poza tym klient ma obowiązek podjąć na
placu montażu odpowiednie środki służące bezpieczeństwu naszej własności oraz personelu montażowego,

e)

urządzenia zabezpieczające, w przypadku szczególnych okoliczności na placu budowy.

8.

Przed rozpoczęciem prac montażowych klient ma obowiązek przekazania informacji o
przebiegu instalacji elektrycznej, gazowej oraz wodnej oraz podobnych instalacji, jak również wymaganych danych
statycznych.

9.

Montaż urządzenia jest zakończony wtedy, gdy klient może rozpocząć leżące w jego gestii prace związane z
uruchomieniem (takie jak dopasowanie ew. podłączenie do sieci, wprowadzenie danych itd.). Montaż nie obejmuje
uruchomienia ani rozruchu próbnego, chyba że ustalono inaczej. Takie postanowienia wymagają zachowania formy
pisemnej. W pozostałych przypadkach przeprowadzamy uruchomienie lub rozruch próbny wyłącznie na podstawie
oddzielnego zlecenia, otrzymując zwrot poniesionych kosztów, zgodnie z naszymi standardowymi stawkami roboczo
godzinnymi.

10.

Klient ma obowiązek poinformowania nas o czasie pracy personelu montażowego, na podstawie przedłożonych dowodów
czasu pracy. Klient zobowiązany jest również z zachowaniem formy pisemnej potwierdzić zakończenie montażu.

11.

Konieczne ewentualnie zwolnienia nadrzędnego kierownika montażu zostanie rozliczone klientowi w oddzielnym
rachunku.

12.

Jeżeli nie ustalono inaczej, nasze prace montażowe rozliczane są na podstawie faktycznego nakładu pracy. Rozliczenie
odbywa się na podstawie obowiązujących w momencie wysłania personelu montażowego stawek rozrachunkowych. Do
stawek rozrachunkowych dolicza się podatek VAT w obowiązującej wysokości. Za prace w warunkach szczególnie
trudnych lub w brudzie naliczany będzie dodatek.

13.

Zgodnie z możliwościami personel stara się dostosować do miejscowego zwyczajnego czasu pracy.

14.

Personel podróżuje do klienta zazwyczaj samochodami osobowymi lub minibusami. W przypadku innych środków
komunikacji naliczymy rzeczywiste koszty.

15.

W pozostałych przypadkach obowiązują nasze ,,warunki dostawy’’ ew. warunki wynajmu pojazdu kalibracyjnego (do 25 t
wagi kalibrowanej)
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