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Instrukcja transportu, rozładunku, składowania i montażu prefabrykatów 

betonowych i żelbetowych produkowanych i sprzedawanych  

przez ZPUH MATUSZCZYK  28-400 Pińczów ul. Przemysłowa 5 

 

I. Transport 

 

1. Za prawidłowe zabezpieczenie prefabrykatów betonowych i żelbetowych  podczas transportu odpowiedzialność 

ponosi strona organizująca transport w/w towarów. 

 

2. Do transportu prefabrykatów betonowych i żelbetowych produkowanych przez ZPUH MATUSZCZYK powinny 

być wykorzystywane samochody ciężarowe, posiadające odpowiednie dopuszczenia i stosowne zezwolenia ze 

skrzynia ładunkową samochodu lub naczepą które zapewnią; 

- odpowiednią ładowność 

- szerokość i długość powierzchni ładunkowej dostosowaną do rozmiaru przewożonego prefabrykatu 

- podłoga skrzyni ładunkowej powinna być równa i płaska w pełnej zabudowie, powierzchnia podłogi i burt nie 

powinna zawierać ostrych krawędzi 

- załadunek i rozładunek prefabrykatów dostępny z obu stron pojazdu/naczepy 

- wyposażenie w odpowiednie uchwyty do mocowania prefabrykatów za pomocą pasów transportowych lub 

innych dopuszczonych mocowań i zabezpieczeń na skrzyni ładunkowej 

- ochronę prefabrykatów przed uszkodzeniami przy wykorzystaniu przekładek drewnianych, osłon pod pasy 

transportowe lub inne dopuszczone mocowania. 

 

3. Wszelkie widoczne wady i uszkodzenia prefabrykatów betonowych i żelbetowych należy zgłaszać pisemnie    

niezwłocznie , nie później niż; 

- w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady lub uszkodzenia przy dostawie wykonanej przez producenta ZPUH 

MATUSZCZYK 

 - w dniu odbioru prefabrykatów betonowych i żelbetowych z magazynu ZPUH MATUSZCZYK przez Odbiorcę 

własnym transportem, ale przed podpisaniem dokumentu wydania z magazynu – dok. WZ  

 - złożenie przez Odbiorcę lub osobę upoważnioną przez Odbiorcę podpisu potwierdzającego odbiór towaru na 

dok. WZ oznacza automatycznie akceptację jakościową i ilościową odebranego/dostarczonego towaru. Wszelkie 

reklamacje z tytułu widocznych wad prefabrykatów betonowych i żelbetowych powstałych podczas załadunku i 

następnie przed rozładunkiem, po złożeniu podpisu Odbiorcy lub osoby upoważnionej przez Odbiorcę na dok. WZ 

nie będą Przez ZPUH MATUSZCZYK uznawane za zasadne. 

 

4. Przy odbiorze prefabrykatów betonowych i żelbetowych z magazynu ZPUH MATUSZCZYK własnym 

transportem Odbiorcy lub na zlecenie Odbiorcy transportem wynajętym, prefabrykaty należy transportować 

zgodnie z zaleceniami ZPUH MATUSZCZYK. Skrzynia ładunkowa pojazdu lub naczepy powinna być równa i 

pozioma bez ostrych wystających krawędzi z podłogi i burt. Transportowane prefabrykaty należy zabezpieczyć w 

sposób uniemożliwiający jakiekolwiek ich przemieszczenie lub przewrócenie w czasie transportu, zgodnie z 

obowiązującymi w transporcie drogowym przepisami i normami dotyczącymi tego rodzaju ładunku.  Wszelkie 

reklamacje z powodu uszkodzeń powstałe na skutek nieprawidłowego transportu i zabezpieczenia prefabrykatów 

betonowych i żelbetowych podczas transportu nie będą uznawane przez ZPUH MATUSZCZYK. 

 

5.  Podczas wszelkich czynności załadunkowych, transportowych i rozładunkowych prefabrykatów betonowych i 

żelbetowych należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej, zgodne z obowiązującymi przepisami BHP. 
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II. Rozładunek, przemieszczanie i montaż  prefabrykatów                                        

betonowych i żelbetowych 

 

1.  Przed przystąpieniem do rozładunku Odbiorca lub osoba upoważniona przez Odbiorcę ma obowiązek wskazać 

i przygotować odpowiednio utwardzone miejsce do rozładunku i składowania prefabrykatów betonowych i 

żelbetowych. 

 

2.  Odbiorca zobowiązany jest do weryfikacji każdej dostawy pod względem jej zgodności z zamówieniem oraz 

jakościowym prefabrykatów betonowych i żelbetowych (ewentualne  wady i uszkodzenia ).Podpis Odbiorcy na 

dok. WZ bez dodatkowej adnotacji o niezgodnościach, wadach lub uszkodzeniach w danej dostawie jest 

potwierdzeniem zgodności jakościowej i ilościowej dostawy zgodnej z zamówieniem. Późniejsze reklamacje 

dotyczące nieprawidłowości dostawy pod względem ilościowym i jakościowym nie będą przez ZPUH 

MATUSZCZYK uznawane za zasadne. 

 

3.  W przypadku stwierdzenia uszkodzenia prefabrykatu betonowego i żelbetowego ( lub większej ilości ) przed 

jego rozładunkiem z pojazdu lub naczepy transportem ZPUH MATUSZCZYK, należy niezwłocznie odnotować 

ten fakt na dok. WZ wraz z informacją  jakiego elementu dotyczy, w miarę możliwości wykonać fotografię 

przedstawiającą to uszkodzenie i skontaktować się z ZPUH MATUSZCZYK, zgodnie z Warunkami Gwarancji 

Jakości danego wyrobu. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z w/w warunków, reklamacje dotyczące tych 

wad i uszkodzeń nie będę uznawane przez ZPUH MATUSZCZYK za zasadne. 

 

4.  Wszystkie czynności transportowe, rozładunkowe i montażowe prefabrykatów betonowych i żelbetowych 

powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych   i/lub niezmechanizowanych wyposażonych 

w właściwy, dedykowany i certyfikowany osprzęt, o udźwigu dostosowanym do masy elementów i 

umożliwiających łagodne, płynne podnoszenie , transport i opuszczanie prefabrykatów betonowych i żelbetowych 

bez szarpnięć, wstrząsów i uderzeń. 

 

5.  Przy rozładunku, przemieszczaniu i montażu prefabrykatów betonowych i żelbetowych fabrycznie 

wyposażonych w systemy transportowe ( uchwyty, haki, pętle, otwory ) należy korzystać z urządzeń 

zmechanizowanych  i/lub niezmechanizowanych adekwatnych do zastosowanego systemu transportowego. 

 

6.  Przy rozładunku, przemieszczaniu i montażu prefabrykatów betonowych i żelbetowych bez fabrycznie 

wbudowanych systemów transportowych należy korzystać z urządzeń zmechanizowanych i/lub 

niezmechanizowanych umożliwiających bezpieczne wykonanie prac, uwzględniając ochronę prefabrykatów 

betonowych i żelbetowych przed uszkodzeniem. 

 

7.  Niedopuszczalne jest transportowanie prefabrykatów betonowych i żelbetowych produkcji ZPUH 

MATUSZCZYK za pomocą łyżki koparki lub ładowarki, oraz ciągnięcie i przesuwanie po podłożu. 

 

8.  Montaż prefabrykatów betonowych i żelbetowych należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 

wydanymi przez ZPUH MATUSZCZYK oraz przepisami sztuki budowlanej 

 

9.  Podczas wszelkich czynności załadunkowych, transportowych i rozładunkowych prefabrykatów betonowych i 

żelbetowych należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej, zgodne z obowiązującymi przepisami BHP. 
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10.  Wszelkie reklamacje dotyczące wad i uszkodzeń prefabrykatów betonowych i żelbetowych powstałych na 

skutek niezgodnego z niniejszą instrukcją rozładunku, przemieszczania i montażu prefabrykatów betonowych i 

żelbetowych nie będą uznawane przez ZPUH MATUSZCZYK za zasadne. 

 

 

III. Składowanie prefabrykatów betonowych i żelbetowych 

1.  Po rozładunku ze środka transportowego prefabrykaty betonowe i żelbetowe powinny być składowane na 

wcześniej przygotowanym, utwardzonym i równym podłożu, w sposób wykluczający ich możliwość uszkodzenia, 

przemieszczenia się i przewrócenia. Zabrania się układania prefabrykatów betonowych i żelbetowych bezpośrednio 

na nieutwardzonym gruncie. 

 

2.  Poszczególne rodzaje prefabrykatów betonowych i żelbetowych powinny być składowane oddzielnie. Należy 

zwrócić uwagę na zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zabrudzeniem miejsc przeznaczonych do łączenia 

poszczególnych części elementów prefabrykatów betonowych i żelbetowych. 

 

3.  Do miejsca przeznaczonego na składowanie prefabrykatów betonowych i żelbetowych powinna prowadzić 

droga o odpowiednio utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca bezpieczny i właściwy ruch pojazdów 

transportujących prefabrykaty betonowe i żelbetowe. 

 

4. Przy składowaniu prefabrykatów betonowych i żelbetowych należy stosować przekładki między elementami, 

zabezpieczając w ten sposób przed uszkodzeniami składowanych prefabrykatów betonowych i żelbetowych. 

 

5. Warunki w miejscu składowania powinny odpowiadać warunkom do pracy w których przeznaczony jest 

prefabrykat( klasa ekspozycji betonu, parametry trwałościowe, agresja środowiska itp. ) 

 

6.  Prefabrykaty betonowe i żelbetowe należy składować w pozycji wbudowania. Prefabrykaty betonowe i 

żelbetowe można po odpowiednim zabezpieczeniu przekładkami stertować do trzech warstw w zależności od 

wysokości prefabrykatu betonowego i żelbetowego. Zabronione jest układanie elementów na ścianach bocznych 

każdego prefabrykatu betonowego i żelbetowego. 

 

7.  Wszelkie reklamacje dotyczące wad i uszkodzeń prefabrykatów betonowych i żelbetowych powstałych w 

skutek niezgodnego z niniejszą instrukcją składowania prefabrykatów betonowych i żelbetowych nie będą 

uznawane przez ZPUH MATUSZCZYK za zasadne. 

 

8.  Instrukcja ta stanowi załącznik do dokumentów wydawanych Przez ZPUH MATUSZCZYK oraz jest 

umieszczona na stronie internetowej firmy www.matuszczyk.com.pl 
 

9.  Instrukcja ta jest integralną częścią Warunków Gwarancji Jakości udzielanej przez ZPUH MATUSZCZYK 

 

10.  ZPUH MATUSZCZYK zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub określania na nowo zasad 

objętych niniejszą instrukcją. 

 

 

 

 

Pińczów dnia 11.01.2021r. 

ZPUH MATUSZCZYK 
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