WARUNKI REALIZACJI
P.H. TEMPO Sp. j. W. Fiszera realizuje dostawy wylewki anhydrytowej wraz z usługą
dojazdu i pompowania mieszanki na wskazany adres na poniższych warunkach.
1. Warunki zamówienia:
a) Zamawiana ilość jastrychu Tempo jest ilością szacunkowa podana przez Kupującego
może ulec zmianie w trakcie realizacji zlecenia. Wraz ze zmiana ilości ulegnie zmianie wartość wylanej wylewki.
b) Realizowane będą zlecenia przesłane na adres e-mail podany na stronie
www.tempo-spj.pl i poprzez formularz zamówień znajdujący się na tej stronie. Zlecenia powinny być wysłane z 10-7 dniowym wyprzedzeniem w odniesieniu do proponowanej daty wykonania usługi. Ostateczna datę realizacji zostanie uzgodniona przez
obie strony.
c) Zamówiona usługa wylania wylewki w cenie uzgodnionej przez obie strony dotyczy
wykonania w jednym miejscu usługi o ilości min. 7m³ mieszanki. Przy realizacji
mniejszej ilości zleceniobiorca może odmówić realizacji lub wykonać usługę w innej
uzgodnionej przez strony cenie.
d) Odmowa realizacji złożonego zamówienia przez zleceniodawcę w czasie 24 godzin
przed datą realizacji będzie skutkować wystawieniem faktury obciążającej kosztami
w wysokości 500 PLN netto za rezygnację z wykonania usługi.
2. Kupujący zapewnia:
a) możliwości dojazdu i postoju na czas realizacji zamówienia dla zestawu auta ciężaro wego z naczepa (41t. o długości całkowitej 15 mb i szerokości 3,0 m), odległość
od inwestycji do miejsca postoju zestawu Trans Mix nie może przekraczać 40m w linii prostej. W miejscu postoju zestawu Trans Mix nie mogą przebiegać linie napowietrzne telefoniczne i elektryczne. Nie mogą występować w miejscu postoju maszyny Trans Mix, uskoki i nierówności uniemożliwiające wypoziomowanie zestawu,
a podłoże musi być twarde i stabilne.
b) Zamawiający jest zobowiązany do przygotowania budowy z możliwością pompowania mieszanki w uzgodnionym przez obydwie strony czasie i miejscu.
Po przyjeździe maszyny operator w czasie ok. 30 min. Przygotowuje maszynę
do wykonania usługi pompowania wylewki. Po tym czasie, jeżeli nie będzie możliwe
wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, każda rozpoczęta
godzina postoju maszyny będzie godziną dodatkowo płatną w wysokości 80 PLN
netto. Koszt postoju maszyny zostanie doliczony do faktury za usługę wylania wylewki.
c) zasilanie w wodę na miejscu budowy w odległości do 50 mb do miejsca usytuowania
maszyny w czasie pracy, woda o ciśnieniu, co najmniej 2,5 at, zabezpieczona
przez Kupującego i na jego koszt,

d) miejsce / możliwości umycia maszyny (pompy i węży) z pozostałości masy posadzkowej,
e) przygotowanie podłoża zgodnie z norma budowlana DIN 18560, DIN 18195-4,
DIN 18195-6, DIN 18195-7, jako wanny przygotowanej do wylania i rozłożenia
płynnego jastrychu anhydrytowego,
f) w przypadku zamówienia usługi budowlanej wraz z materiałem, przesłanie kserokopii projektu budowlanego w części zawierającej dokładny adres inwestycji
(jeżeli nie został nadany numer posesji, dokument musi zawierać przynajmniej numer ewidencyjny działki) oraz powierzchnie użytkowa, który stwierdza możliwość
zastosowania obniżonej stawki podatku VAT zgodnej z obowiązującymi przepisami
prawa.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do:
a) dostarczenia zamawianego jastrychu spełniającego normę PN-EN 13813,
obustronnie ustalonym terminie,
b) mieszania i wypompowania jastrychu Tempo na miejscu budowy,
c) powykonawczego przekazania faktury.
4. Rozliczenie następuje powykonawczo tj. w dniu wykonania wylewki w formie gotówki
lub przelewu wg wydruku z wagi sprzętu mieszającego za ilość wypompowanego płynnego
jastrychu Tempo podanego na budowę. Cena rozliczeniowa z zamówienia jest cena szacunkowa. W przypadku większego zużycia materiału, zamawiający dopłaci za wylany jastrych
cenę zgodna z zamówieniem i uzgodnieniami pomiędzy stronami.
5. W przypadku niezrealizowania warunków zawartych w pkt. 2, Kupujący ponosi koszty
dojazdu na miejsce realizacji zamówienia wg średnich stawek krajowych dla zestawu specjalistycznego 40-tonowego tj. 10,80 PLN netto/km liczone od adresu firmy za każdy przejechany kilometr.
6. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy lub zmiany terminu realizacji wykonania zlecenia z przyczyn:
a) Złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających bezpieczne wykonanie usługi
b) Zaległości finansowych w stosunku do zleceniobiorcy
c) Nieprzewidzianej awarii sprzętu do wykonania wylewki
d) Innych zdarzeń losowych, na które zleceniobiorca nie ma wpływu.
W takim przypadku zostanie uzgodniony inny termin realizacji zlecenia.
Warunki wykonania usługi z dostawą produktu obowiązują od 01.04.2018
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