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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
1. Przed dostawą kontenerów Najemca/Kupujący zobowiązany jest do: 

a. zapewnienia dojazdu do miejsca posadowienia kontenerów – odpowiednio utwardzonego i 

dostosowanego do gabarytów środka transportującego kontenery, a także zapewnienia 

przestrzeni potrzebnej do swobodnej pracy dźwigu rozładowującego kontenery, 

b. przygotowania utwardzonego i wypoziomowanego podłoża lub fundamentu w miejscu 

posadowienia kontenerów, 

c. uzyskania we własnym zakresie, w odpowiednim czasie i na własny koszt, wszelkich zezwoleń 

koniecznych do posadowienia i użytkowania kontenerów, 

d. poinformowania Wynajmującego/Sprzedającego o obowiązujących w miejscu dostawy i 

posadowienia kontenerów przepisach BHP i PPOŻ, 

e. poinformowania Wynajmującego/Sprzedającego o szczególnych przepisach dotyczących ubioru 

i/lub wyposażenia pracowników – dotyczy to ich rodzaju i specyfikacji, 

f. poinformowania Wynajmującego/Sprzedającego o konieczności posiadania przepustek do 

wejścia na teren, obszar lub miejsce, w którym posadowione mają zostać kontenery, 

g. zapewnienia dźwigu do rozładunku przy dostawie, a w przypadku wynajmu – przy dostawie i 

zwrocie kontenerów, 

h. zapewnienia przyłącza elektrycznego trójfazowego 380V dostosowanego do wtyki 32A/5 bolców, 

które przystosowane jest do poboru mocy minimalnie 10kW oraz przyłącza elektrycznego 230V 

w maksymalnej odległości 5 metrów od miejsca posadowienia kontenerów, 

i. wykonania we własnym zakresie i na własny koszt, wszystkich koniecznych do użytkowania 

pomiarów elektrycznych do eksploatacji kontenera, 

j. zapewnienia pojemników na odpady montażowe, 

k. przekazania Wynajmującemu/Sprzedającemu danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za 

odbiór kontenerów na miejscu dostawy. 

l. W przypadku konieczności przeładunku kontenerów spowodowanej brakiem możliwości wjazdu 

samochodu dostarczającego kontener do miejsca ich posadowienia, Najemca/Kupujący zostanie 

obciążony dodatkowymi kosztami przeładunku kontenerów w wysokości 250,00 pln netto / 1 

kontener. 
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

§ 2 
1. Przed rozpoczęciem użytkowania kontenera, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, 

zaleceniami, instrukcją obsługi.  

2. Najemca/Kupujący zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność przy pracach związanych z 

transportem, montażem oraz serwisowaniem kontenera. W trakcie w/w czynności należy 

przestrzegać ogólnych zasad BHP.  

3. Kontener należy eksploatować zgodnie z ogólnymi zasadami BHP, PPOŻ i przeznaczeniem.  

4. Naprawy serwisowe instalacji elektrycznej powinna wykonywać osoba wykwalifikowana z 

uprawnieniami elektrycznymi.  

5. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych instalacji elektrycznej odłączyć 

zasilanie główne zewnętrzne kontenera.  

6. Naprawy serwisowe instalacji hydraulicznej powinna wykonywać osoba wykwalifikowana w zakresie 

instalacji sanitarnych.  

7. Nie włączać (wyłączać) urządzeń elektrycznych wilgotnymi rękami.  

8. Należy chronić zewnętrzny główny przewód zasilający przed uszkodzeniem, nie używać (nie ciągnąć) 

za przewód przy manewrowaniu i ustawianiu kontenera.  

 

WARUNKI POSADOWIENIA KONTENERÓW 

§ 3 
1. W zakresie posadowienia kontenerów Najemca/Kupujący zobowiązany jest zapewnić: 

a. równe, wypoziomowane i utwardzone podłoże (np. w postaci płyt betonowych lub kostki 

brukowej), 

b. podpory lub fundamenty (np. bloczki betonowe – rozwiązanie przedstawia rysunek), 

c. fundamenty ławowe (ława betonowa o szerokości 30 cm po obwodzie kontenera). 

2. W przypadku posadowienia skomplikowanych obiektów i/lub modułów kontenerowych, zaleca się 

indywidualne podejście do tematu. Wynajmujący/Sprzedający może zaproponować konkretne 

rozwiązanie wraz ze szczegółowym rysunkiem posadowienia. 

3. W przypadku, gdy Najemca/Kupujący nie przygotuje odpowiedniego fundamentu lub 

wypoziomowanych bloczków betonowych w miejscu posadowienia kontenerów, 

Wynajmujący/Sprzedający  wykona te czynności na koszt Najemcy/Kupującego i obciąży go kosztem 

za materiał oraz czynność poziomowania w wysokości 150,00 pln netto / 1 kontener.  

4. Zabrania się posadowienia kontenera bezpośrednio na podłożu, wymagane jest zastosowanie 

podwalin, belek drewnianych, bloczków betonowych, płyt drogowych, tak aby zachować minimum 

150mm odległości od podłoża do dolnej krawędzi ramy oraz odsunąć je w głąb konstrukcji o 15 cm 

tak, aby nie blokować odpływów wody z rynny.  
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Uwaga: koszt nie obejmuje prac ziemnych 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryszard Gulida 

          

     

       Prezes Zarządu 


