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OGÓLNE WARUNKI PRACY GRUPY SERWISOWEJ FIRMY  

UPONOR INFRA Sp. z o.o. 

 

Instalacja modułu Vip-liner 

1. Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z grupą serwisową Uponor Infra sp. z o.o. na miejscu 

budowy i zapewni stałą jej obecność na miejscu instalacji w trakcie wykonywania prac.  

2. Zamawiający zapewnia przygotowanie kolektora poddawanego renowacji wg rozdziału I załączonego opisu.  

 

3. Zamawiający zobowiązany jest odpowiednio wcześniej (co najmniej na 2 dni przed planowanym przyjazdem grupy serwisowej) 

przesłać zdjęcia przygotowanego placu budowy zgodnie z przesłanymi instrukcjami.  

4. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki wykonywania pracy przez pracowników firmy Uponor Infra sp. z o.o. 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zobowiązuje się do właściwego przygotowania i zabezpieczenia 

komory (studzienki) zgodnie z zasadami BHP i p.poż, w celu bezpiecznego wykonania prac podczas układania i montażu rur, 

studzienek itp. 

W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, a w szczególności wykonania wykopu 

niezgodnie z  obowiązującymi przepisami BHP lub niewłaściwego zabezpieczenia wykopu, Zamawiający ponosi odpowiedzialność za 

powyższe zdarzenie. 

5. Zamawiający zapewnia przygotowane miejsce montażu oraz nieodpłatny sprzęt dodatkowy niezbędny do wykonania prawidłowej 

instalacji, w szczególności: 

a) namiot i nagrzewnice w przypadku wykonywania połączeń w temperaturach ujemnych, 
b) wyłączenie kolektora z eksploatacji i w miarę możliwości osuszenie komory (studzienki) w miejscu wykonywania prac przed 

planowanym przyjazdem grupy serwisowej i w trakcie robót leży po stronie Zamawiającego.  

 

6. Wszelkie koszty związane z użyciem sprzętu dodatkowego, w tym koszty osobowe, obciążają Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi 

przez Uponor Infra sp. z o.o. W przypadku braku zapewnienia dodatkowego sprzętu niezbędnego do wykonania zamówionych prac 

w sposób należyty i terminowy, Uponor Infra sp. z o.o. ma prawo taki sprzęt zorganizować we własnym zakresie na koszt i ryzyko 

Zamawiającego, a ewentualnie poniesione w związku z tym koszty będą zwrócone przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia 

powiadomienia go o poniesieniu tych kosztów. 

 
7. Uponor Infra Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość niezapowiedzianej kontroli swoich pracowników w trakcie prowadzenia prac na 

budowie. 

 

8. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że firma Uponor Infra Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność wyłącznie za połączenia  wykonane 

przez grupę serwisową Uponor Infra sp. z o.o., bądź inną firmę działającą na jej zlecenie oraz kiedy oba elementy łączone są 

wyprodukowane przez Uponor Infra Sp. z o.o.   

 

 

Niespełnienie wszystkich powyższych warunków uniemożliwi podjęcie prac przez Uponor Infra sp. z o.o. i spowoduje: 
 obciążenie Zamawiającego kosztami dojazdu i przestoju grupy serwisowej; 

 wyznaczenie nowego, możliwego do realizacji terminu realizacji prac przez Uponor Infra sp. z o.o. 

 brak odpowiedzialności Uponor  Infra sp. z o.o. za powstałe opóźnienia względem Zamawiającego, Inwestora 

oraz osób trzecich; 

 

Zamawiający: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Uponor Infra Sp. z o.o.   
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