
 

 

Warunki dostawy i posadowienia kontenerów 
produkowanych przez firmę Modular System Sp. z o.o. 

 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz prawidłowego przebiegu transportu kontenerów 

przed jego dostawą kupujący zobowiązany jest do :  
 

• poinformowania producenta o dokładnej dacie odbioru kontenerów, z co najmniej 
tygodniowym wyprzedzeniem.  

• użycia bądź wynajmu do przewozu kontenerów środka transportu z podwoziem 
przystosowanym do tego typu ładunków.  

• kupujący powinien zapewnić rozładunek kontenera za pomocą dźwigu lub HDS o odpowiednim 
udźwigu, a podczas rozładunku długość liny żurawia należy wybrać na podstawie odległości 
naroży kontenera. Kąt tworzony przez ramiona liny nie może być większy, niż 60o. 

• przekazania producentowi danych kontaktowych firmy transportowej/osoby odpowiedzialnej 
za odbiór kontenerów z siedziby firmy Modular System Sp. z o. o. oraz jego spodziewanym 
czasie przybycia na 3 dni przed planowanym odbiorem kontenerów (tzw. awizacja).  

• w przypadku gdy producent bierze odpowiedzialność za dostarczenie kontenera, kupujący na 
3 dni przed planowanym odbiorem kontenerów wskaże osobę odpowiedzialną za odbiór 
kontenerów w miejscu dostawy.  

• przygotowania utwardzonego, płaskiego i wypoziomowanego podłoża z tolerancją +/- 5 mm 
lub fundamentu w miejscu usytuowania kontenerów.  
Możliwości posadowienie kontenerów :  
a) na równym, poziomym, twardym podłożu np. wypoziomowane płyty betonowe, płyty 
chodnikowe, kostka brukowa, itp.  
b) na podporach fundamentowych budowlanych posiadającym co najmniej 4 punkty 
podporowe w przypadku kontenerów 10’, 6 punktów podporowych w przypadku kontenerów 
16’ i 20’ . Najmniejsza powierzchnia fundamentu powinna wynosić ok. 20x20x24cm (rozmiar 
fundamentu i jego głębokość związana z normami i głębokością zamarzania zależy od 
warunków miejscowych w szczególności od właściwości podłoża i występujących 
maksymalnych obciążeń).  
c) fundamenty ławowe (ława betonowa o szerokości 30cm po obwodzie kontenera).  

• uzyskania we własnym zakresie, w odpowiednim czasie i na własny koszt wszelkich zezwoleń 
koniecznych do posadowienia i użytkowania kontenerów.  

• poinformowania producenta o obowiązujących w miejscu dostawy i posadowienia 
kontenerów przepisów BHP i PPOŻ, konieczności posiadania przez pracowników firmy 
transportowej przepustek do wejścia na teren posadowienia, czy też obowiązywania w 
miejscu posadowienia szczególnych przepisów dotyczących ubioru i wyposażenia 
pracowników o ich rodzaju i specyfikacji technicznej, w przypadku jeżeli to producent bieże 
odpowiedzialność za dostarczenie kontenera.  

 



 

 

• zapewnienia i podłączenia kontenerów do sieci elektrycznej przez osobę wykwalifikowaną z 
uprawnieniami elektrycznymi. Doprowadzenie energii elektrycznej powinno odpowiadać 
wymogom bezpieczeństwa i wymogom technicznym .  

• w przypadku kontenerów sanitarnych zapewnienia przyłącza wodno-kanalizacyjnego w 
miejscu posadowienia i podłączenia do niego kontenerów przez osobę z uprawnieniami 
wykwalifikowaną w zakresie instalacji sanitarnych.  

• wykonania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich koniecznych do użytkowania 
kontenerów pomiarów elektrycznych przed wprowadzeniem się do kontenera. 

 
 
 
Firma Modular System Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności oraz wyklucza jakiekolwiek świadczenia 
za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego transportu, rozładunku, posadowienia, montażu 
kontenerów wykonanych przez kupującego, bądź inną firmę której powierzone zostały powyższe 
czynności. 


