WARUNKI WYNAJMU
DMUCHAŃCÓW
1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Urządzenia wynajmowane są tylko z obsługą. Nie ma możliwości wynajmu urządzenia bez obsługi.
2. Do podanych wymiarów urządzenia należy doliczyć strefę bezpieczeństwa wynoszącą:
1,80 m z boku i tyłu urządzenia oraz 3,50 m od frontu.
3. ZAMAWIAJĄCY ZAPEWNIA:
3.1. odpowiedniej wielkości czysty, równy plac, oczyszczony z ostrych przedmiotów i szkieł, umożliwiający
zakotwiczenie urządzeń,
3.2. dostęp do energii elektrycznej o odpowiedniej mocy, nie dalej jak 50 m od urządzeń.
3.3. dmuchańce przekraczają ciężar 200kg. W związku z tym, niezbędne jest zapewnienie wjazdu pojazdu
na miejsce instalacji urządzeń. Jeżeli dmuchańce będą usytuowane w miejscu do którego nie będzie
mógł dojechać samochód prosimy o wcześniejszą informację.
4. Teren, na którym mają być ustawione urządzenia:
4.1. powinien być równy, oczyszczony z ostrych przedmiotów i szkieł, umożliwiający zakotwiczenie
urządzeń (najlepiej trawiasty),
4.2. o pochyleniu nie większym niż 5%.
4.3. Urządzenia nie mogą zostać umieszczone w odległości mniejszej niż 5m od budynków, słupów,
drzew oraz mniejszej niż 10 m od lin wysokiego napięcia.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie usługi (nie leżących po stronie
wykonawcy) takich jak: źle przygotowany teren, brak możliwości zakotwiczenia urządzeń, brak prądu,
niesprzyjające warunki pogodowe (urządzenia nie mogą pracować podczas deszczu, burzy oraz gdy: wiatr
wieje z prędkością większą niż 38km/h lub temperatura powietrza jest większa niż 40oC.) wynajmujący
ponosi pełny koszt wykonania usługi.
6. W przypadku gdy zamawiający zrezygnuje z usługi:
6.1. powyżej 30 dni przed terminem wykonania usługi - nie ponosi żadnych kosztów;
6.2. w 15-29 dni przed terminem wykonania usługi - ponosi koszt wynoszący 50% kwoty wynikającej z
zamówienia,
6.3. w mniej niż 15 dni przed terminem wykonania usługi - ponosi pełny koszt wykonania usługi.
7. Usługa wykonywana jest na podstawie złożonego zamówienia oraz podpisanej umowy.
8. Cena usługi obejmuje:
8.1. montaż, demontaż i obsługę urządzenia,
8.2. ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej (OC)
8.3. transport w promieniu 50 km od Zielonej Góry (woj. lubuskie). Powyżej 50km koszt dojazdu to 2 zł/km
brutto (liczony w jedną stronę).
9. Minimalny czas na jaki urządzenia mogą zostać wynajęte to 3 godziny.

