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OGÓLNE WARUNKI PRACY GRUPY SERWISOWEJ FIRMY  

UPONOR INFRA Sp. z o.o. 

Spawanie ekstruzyjne maszyną WLI 3000 

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 zobowiązany jest zapewnić osobę do asekuracji osób pracujących w środku zbiornika/rurociągu. 

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 

wykopów ziemnych 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. Prace związane z rozładunkiem, przenoszeniem i prawidłowym usytuowaniem rur i prefabrykatów, niezbędnych do wykonania usługi 

serwisowej leżą po stronie Zamawiającego;  

6. Zamawiający jest zobowiązany do osuszenia wykopu i jego zabezpieczenia przed osunięciem się ścian bocznych w miejscu 
wykonywania prac przed planowanym przyjazdem grupy serwisowej oraz w trakcie robót. Powyższe czynności Zamawiający 

wykonuje na własny koszt i na własny rachunek.  

7. Zamawiający zapewnia bezpłatny sprzęt dodatkowy niezbędny do wykonania prawidłowego połączenia, w szczególności: 

a) dźwigi umożliwiające przemieszczanie maszyny do spawania oraz swobodne operowanie odcinkami łączonych rurociągów, 

b) pasy parciane i inne zawiesia dostosowane do przenoszonych elementów pod względem wytrzymałości i długości z ważnym 

przeglądem UDT 

8. Zamawiający zapewnia dostęp i dostawę energii elektrycznej do miejsca pracy urządzenia (agregat prądotwórczy lub przewód 

elektryczny zakończony gniazdem elektrycznym). 

Wymagania:  
WLI 3000 – 30 kW; 5 żył x 6 mm2 każda. 

 

9. 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. 

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

budowie. 
 

11. W wykopie w miejscu wykonywania połączeń spawanych wymagane jest zapewnienie przez Zamawiającego odległości min. 1 m 

między zewnętrzną powierzchnią rury a szalunkiem lub ścianą wykopu. 

 

12. 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.   

ul. Kolejowa 5/7, Warszawa 01-217 
 

Tel:  (0-22)  864 52 25 
Fax:  (0-22) 835 00 59 

 
 

 


