
OGÓLNE WARUNKI PRACY  (OWP)
GRUPY SERWISOWEJ ZINPLAST Sp. z o.o.

Spawanie ekstruzyjne

Brak  spełnienia  WSZYSTKICH  poniższych  warunków  uniemożliwia  podjęcie  realizacji  prac
serwisowych i powoduje, że:

a) Zamawiający obciążony zostaje kosztami dojazdu i przestoju ekipy serwisowej;
b) Zamawiający popada w zwłokę w wykonaniu swoich zobowiązań a ZINPLAST sp. z o.o.

nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową realizację  zobowiązania.

1. Prace  związane  z  rozładunkiem,  przenoszeniem  i  usytuowaniem  przedmiotu  prac  grupy
serwisowej leżą po stronie  Zamawiającego. ZINPLAST sp. z o.o. nie odpowiada za następstwa
nienależytego rozładunku i posadowienia przedmiotu prac.

2. Zamawiający  ma  obowiązek  wyznaczyć  przedstawiciela  odpowiedzialnego  za  kontakt  z
kierownikiem  grupy  serwisowej   ZINPLAST  sp.  z  o.o.  w  miejscu  prowadzenia  prac  oraz
zapewnić  obecność  tej  osoby  w  trakcie  całego  procesu  wykonywania  prac  (rozładunek,
posadowienie oraz spawanie). W razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę
pracownicy  ZINPLAST sp.  z  o.o.  i  inni  pracownicy  wówczas  Zamawiający  ma  obowiązek
wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich
pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu (art. 208 §1 pkt 2).

3. W miejscu  wykonania  prac  Zamawiający  zapewnia  grupie  serwisowej  bezpłatny  dostęp  do
energii elektrycznej (agregat prądotwórczy lub przewód  elektryczny  zakończony  gniazdem
elektrycznym) zapewniający zasilanie maszyn o mocy 6 kW. Jeżeli Zamawiający nie zapewnia
odpowiedniego  źródła  energii  elektrycznej  zobowiązany  jest  pokryć  koszt  pracy  agregatu
ZINPLAST sp. z o.o. (70zł/godz ). Koszt pracy agregatu ZINPLAST sp. z o.o. zostanie doliczony
do ceny usługi.

4. Zamawiający zobowiązany jest nieodpłatnie zapewnić:
 sprzęt do prawidłowego  połączenia elementów (dźwig lub pasy albo inne zawiesia dostosowane

pod względem długości i wytrzymałości do montowanych elementów);
 namiot i nagrzewnice w przypadku prac prowadzonych w okresie zimowym;
 osuszenie  wykopu  i  zabezpieczenie  go  przed  osuwaniem  się  ścian  (Przestrzeń  między

zabezpieczoną ścianą wykopu zewnętrzną ścianą rury lub zbiornika oraz dołek montażowy muszą
wynosić min.1m każdy).

5. W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika grupy serwisowej, jeżeli powodem wypadku
było działanie lub zaniechanie Zamawiającego (zwłaszcza nienależyte zabezpieczenie wykopu,
wadliwe  lub  niezgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  albo  przepisami  p.poż  podłączenie
energii  elektrycznej,  niezapewnienie  zawiesi  o  odpowiedniej  wytrzymałości  itp.)  za  skutki
wypadku odpowiada Zamawiający.

6. Zamawiający zobowiązany jest przygotować miejsce pracy grupy serwisowej zgodnie  z
obowiązującymi zasadami BHP i p.poż.

7. ZINPLAST Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za jakość połączeń wykonanych wyłącznie przez
Grupę  Serwisową  ZINPLAST w przypadku  kiedy oba  łączone  elementy są  wyprodukowane
przez ZINPLAST Sp. z o.o.




