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Regulamin wypożyczenia/udostępnienia zestawów
do poboru i przechowywania próbek
Warunkiem realizacji zamówienia na wykonanie analiz oleju z udostępnieniem zestawu do ich
poboru i przechowywania jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
DEFINICJE:
Wykonawca/ Dostawca:
OBRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Lotników nr 9, w Piekarach
Śląskich, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000443521, REGON:
243124082, która jest płatnikiem podatku VAT NIP 4980262336.
Zamawiający/ Zleceniodawca:
Podmiot zlecający wykonanie badań przy jednoczesnym, samodzielnym wykonaniu poboru próbek.
Zestaw probierczy:
Walizka wraz z wyposażeniem przeznaczona do poboru oraz przechowywania próbek do badań.
W skład zestawu wchodzą:
a) Walizka z frezowanym wypełnieniem.
b) Naczynia probiercze tj. butelki aluminiowe i/lub szklane, gazoszczelne strzykawki z końcówką
LuerLock i zaworem trójdrożnym.
c) Elementy zużywalne tj. woreczki do przechowywania próbek, węże silikonowe, złączki do
wężyków, czyściwo, rękawice nitrylowe, karty rejestracji/ identyfikacji urządzenia.

1. Wykonawca przekazuje nieodpłatnie Zamawiającemu zestaw probierczy wraz z wyposażeniem
za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany adres lub bezpośrednio w siedzibie firmy po
podpisaniu „Protokołu przekazania zestawu probierczego”.
2. Koszt wysyłki zestawu probierczego do klienta po stronie Wykonawcy.
Koszt wysyłki zestawu probierczego do Laboratorium po stronie Zleceniodawcy.
3. Sugeruje się korzystanie z możliwości ubezpieczenia przesyłki na jej wartość – załącznik nr 1.
4. W przypadku rezygnacji z zamówienia po wysłaniu przez Wykonawcę zestawu probierczego,
koszt wysyłki będzie przeniesiony na Zleceniodawcę.
5. Klient ma obowiązek w obecności przewoźnika dokonać odbioru dostarczonych
produktów/usług pod względem widocznych uszkodzeń lub braków ilościowych. W przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości Klient ma obowiązek sporządzić protokół uszkodzeń oraz
dokonać odpowiedniej notatki na liście przewozowym. Za stan zestawu probierczego od
momentu przekazania odpowiada Zamawiający. Klient jest zobowiązany do zwrotu zestawu
w stanie nie gorszym od stanu, w którym go otrzymał.
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6. Zamawiający zobowiązany jest do wykonania poboru oleju w możliwie krótkim czasie,
Wykonawca zażąda zwrotu zestawu probierczego w przypadku nieuprawnionego jego
przetrzymywania. Jeśli Zlecający nie zastosuje się do żądania zwrotu zestawu, zostanie
obciążony opłata zryczałtowaną. Opłata zostanie naliczona według dołączonego cennika
stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
7. W przypadku zgubienia/ uszkodzenia zestawu probierczego Zamawiający jest zobowiązany do
niezwłocznego powiadomienia o tym Dostawcy.
8. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność materialną za zgubienie/uszkodzenie zestawu
probierczego i Wykonawca ma prawo obciążyć Klienta karą finansową. Kara ta zostanie
naliczona według dołączonego cennika stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
9. W skład zestawu probierczego wchodzą karty rejestracji i identyfikacji urządzenia, które
Zamawiający jest zobowiązany wypełnić. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za właściwe
i kompletne wypełnienie kart rejestracji/ identyfikacji. W przypadku niewypełnienia przez
Zlecającego danych, zmiany uzupełniające po wykonaniu protokołów będą wykonane za
dodatkową opłatą.
10. Regulamin wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 15.02.2017r.
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