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Warunki ogólne / warunki montażu 
 

- Firma OTTE-Metallbau udziela 1 roku gwarancji na wyposażenie techniczne i konstrukcje mechaniczne; 

wyjątek stanowią uszkodzenia spowodowane przez klienta i części zużywalne  

- obszar montażu jest uporządkowany i bez ograniczeń konstrukcyjnych 

- wszystkie prace związane z wykuwaniem i wyburzaniem leżą w gestii zleceniodawcy 

- koszty wstrzymania lub przerwania montażu (nieoczyszczony teren pod montaż/utrudnienia związane z 

montażem/siła wyższa) ponosi klient 

- zasilanie i zapewnienie mocy na agregatach i szafach sterowniczych musi być wykonane na miejscu przez 

specjalistyczną firmę zgodnie ze wytycznymi OTTE (230 V/400 V) 

- zdefiniowane głębokości wiercenia w przypadku porośniętych, wolnych od kamieni gleb: głębokość 60 cm 

/ Ø = 25 cm, 

wykop musi zostać jak najszybciej wyrównany lub oczyszczony przez inwestora 

- montaż na betonie: głębokość wiercenia ok. 7,0 cm 

- dodatkowe koszty za dodatkowe prace z powodu kamienistego/skalistego podłoża podczas prac 

ziemnych/wiertniczych leżą po stronie zleceniodawcy 

- jeśli nie uzgodniono inaczej: ustawienie kontenera wraz z okładziną/montażem okładziny leży w gestii 

klienta 

- jeśli nie uzgodniono inaczej: dostarczenie uzdatnionego sprężonego powietrza (8–10 bar) 

- jeśli nie uzgodniono inaczej: Beton do fundamentów punktowych musi być dostarczony i opłacony przez 

klienta 

- prosty montaż mobilnych kontenerów i kontenerów na kółkach: silni pomocnicy z certyfikowaną wiedzą 

na temat prowadzenia pojazdów budowlanych 

- godziny pracy pomocników muszą odpowiadać godzinom pracy naszego montera/naszych monterów 

- maszyny budowlane dostarczone przez zleceniodawcę muszą być w odpowiednim stanie technicznym 

- czas oczekiwania, za który personel OTTE nie ponosi odpowiedzialności, odbywa się na koszt 

zleceniodawcy 

-  w przypadku spawania stołów/kontenerów na placu budowy, zleceniodawca zapewni nieodpłatnie 

odpowiednio dużą wolną powierzchnię dla stołów spawalniczych i składowania wraz z zasilaniem i 

zapewnieniem mocy zgodnie ze specyfikacją OTTE. Wymagane jest zapewnienie miejsca produkcji 

chronionego przed wiatrem! 

- dodatkowe koszty za dodatkowe prace z powodu kamienistego/skalistego podłoża podczas prac 

ziemnych/wiertniczych leżą po stronie klienta 
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- Zleceniodawca jest odpowiedzialny za: 

 zasilanie w energię elektryczną na placu budowy w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca 

wykonywania prac 

 zapewnienie i nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń sanitarnych  

(WC, prysznic, woda pitna itp.) 

 koszty podróży i noclegu: zakwaterowanie w hotelu i transport montera(ów) (lotnisko – 

zakwaterowanie – plac budowy) zostaną zorganizowane i opłacone przez klienta 

 dowód statyki konstrukcji szklarni podczas pracy podawarki(-ek) kontenerów 

 zarezerwowanie wystarczająco dużego wolnego miejsca magazynowego na zewnątrz i 

wewnątrz budynku; z możliwością wjazdu dla samochodów ciężarowych 

 zapewnienie możliwości podłączenia do systemu konserwacji zdalnej – po uzgodnieniu 

 dostawy betonu i uzgodnienia czasowe z monterami OTTE 

 terminowe wykonanie i użyteczność betonowych powierzchni 

 ubezpieczenie dla inwestora budowlanego i jego koszty 

 parkingi i miejsca postojowe dla pojazdów i przyczep kempingowych, wraz z 

zasilaniem 

 bezpłatne dla OTTE usuwanie odpadów, gruzu i złomu 

 

 

       - Brak roszczeń o kompletność - 

                          - Zastrzega się możliwość zmian - 

 

Stan: 20.09.2022 r. 


