
REGULAMIN TECHNIKI SILOSOWEJ KREISEL 
 

Regulamin techniki silosowej KREISEL Strona 1 
 

I. SŁOWNICZEK 
 
KREISEL/FIRMA KREISEL - KREISEL – Technika Budowlana 
Sp. z o.o. z siedzibą w 60-462 Poznań przy ul. Szarych 
Szeregów 23 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000109397 
 
Materiały budowlane – sypkie materiały budowlane, 
których producentem jest KREISEL – Technika 
Budowlana Sp. z o.o., tj. tynki gipsowe, tynki 
cementowo-wapienne. 
 
SILOS - bezciśnieniowe, opadowy silos o pojemności 18 
m

3
, wysokości 6,5 m i rozstawie nóg 2,4 x 2,4 m będący 

własnością spółki KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY / UŻYTKOWNIK – Przedsiębiorca, klient 
KREISEL – Technika Budowlana Sp. z o.o. dokonujący 
zamówienia Silosu oraz korzystający z Silosu na zasadach 
określonych w niniejszym regulaminie. 
 
 

II. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Technologia silosowa oferowana przez KREISEL 

obejmuje dostawę na teren budowy Materiałów 
budowlanych w Silosach oraz dopełnianie Silosów 
Materiałem Budowlanym. 

2. KREISEL umożliwia również wynajem agregatów i 
silomatów tynkarskich na podstawie odrębnych 
umów. 

3. Dostawa materiałów w Silosach dotyczy wyłącznie 
suchych mieszanek do maszynowego 
przygotowania i nakładania. 

4. Transport Silosów odbywa się wyłącznie za 
pośrednictwem specjalnych samochodów 
ciężarowych wyposażonych w urządzenia 
przeznaczone do bezpiecznego mocowania 
transportowanego Silosu oraz jego ustawienia w 
pozycji pionowej. Z uwagi na prawne 
uwarunkowania dotyczące dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdów Silosy dostarczane są na plac 
budowy puste bądź z zawartością maksymalnie do 
13 ton Materiałów budowlanych w jednym Silosie, 
przy czym początkowy załadunek Silosu uzależniony 
jest od możliwości logistycznych firmy KREISEL. 

5. Napełnienie Silosu Materiałem budowlanym 
następuję nie później niż w terminie 3 dni od jego 
dostawy. 

 
 

III. ZAMÓWIENIE SILOSU 
 
1. Przy zamówieniu ok. 24 ton Materiałów 

budowlanych (pełny Silos) jednego typu w cenę 
wliczony jest również koszt dostarczenia Silosu. 

2. Zamówienia Silosów należy składać upoważnionym 
pracownikom firmy KREISEL pisemnie bądź za 
pośrednictwem faxu, wiadomości e-mail. 
Zamówienia w formie ustnej nie będą realizowane. 

3. Zamówienie Silosu powinno zawierać: pełną nazwę 
Zamawiającego, imię i nazwisko osoby dokonującej 
zamówienia, dane do kontaktu z Zamawiającym 
(numer telefonu, adres e-mail), dokładny adres 
dostawy Silosu, dane osoby odpowiedzialnej za 
odbiór Silosu na placu budowy wraz z numerem 
telefonu. 

4. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od 
dostępności Silosów oraz możliwości logistycznych 
firmy KREISEL. 

 
 

IV. USTAWIENIE SILOSU NA PLACU BUDOWY 
 
1. Warunkiem dostawy Silosu i ustawienia go na placu 

budowy jest przygotowanie przez Zamawiającego 
solidnego i wypoziomowanego podłoża z 
uwzględnieniem całkowitej masy pełnego Silosu. 
Miejsce wyznaczone pod Silos musi spełniać ogólne 
warunki bezpieczeństwa, nie może nadto stwarzać 
ryzyka samoczynnego przemieszczenia się Silosu, 
bądź jego przewrócenia, osunięcia ani powodować 
innych zagrożeń mogących skutkować 
uszkodzeniem Silosu.  

2. Ze względów technicznych Zamawiający winien 
umożliwić jak najbliższy dojazd do Silosu. 
Maksymalna długość przewodów używanych do 
pompowania Materiałów budowlanych może 
wynosić 15 m. Użycie dłuższych przewodów 
możliwe jest wyłącznie na odpowiedzialność i 
niebezpieczeństwo Zamawiającego. 

3. Warunkiem dostawy Silosu i ustawienia go na placu 
budowy jest także zapewnienie przez 
Zamawiającego odpowiedniego (utwardzonego, 
wypoziomowanego) dojazdu i przestrzeni 
manewrowej dla pojazdu dostarczającego Silos jak i 
dla pojazdów załadunkowych z uwzględnieniem 
całkowitej masy załadowanych pojazdów oraz ich 
wymiarów. 

4. W przypadku niespełnienia przez Zamawiającego 
warunków określonych w pkt 1, 2 i 3 powyżej 
kierowca dostarczający Silos, bądź kierowca pojazdu 
załadunkowego może odmówić wjazdu na plac 
budowy / postawienia Silosu. 

5. Obowiązek uzyskania ewentualnych zezwoleń na 
dojazd pojazdów ciężarowych do miejsca dostawy 
Silosu spoczywa wyłącznie na Zamawiającym.  

6. Potwierdzenie dostawy Silosu stanowi Krajowy 
Samochodowy List Przewozowy, natomiast 
potwierdzenie dostawy Materiałów budowlanych 
stanowi dokument WZ. 

7. W przypadku przestoju pojazdu dostarczającego 
Silos jak i pojazdu załadunkowego na budowie 
powyżej 2 godzin Zamawiający obciążony zostanie 
jednorazową opłata dodatkową w wysokości 200 zł. 
 

 
V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 
1. KREISEL odpowiedzialny jest wyłącznie za transport 

i postawienie Silosu w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 
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2. Na Zamawiającym spoczywa dalsza 
odpowiedzialność związana ze złym doborem 
miejsca oraz użytkowaniem Silosu. 
Odpowiedzialność ta rozciąga się także na stan 
techniczny Silosu i jego oprzyrządowania. 

3. Zamawiający jest odpowiedzialny za uzyskanie 
wszelkich wymaganych zezwoleń na używanie 
Silosu we wskazanym przez niego miejscu, 
transport Silosu w to miejsce (dojazd i wjazd 
samochodów ciężarowych do miejsca docelowego) 
oraz jego postawienie. 

4. Zamawiający przyjmuje na siebie wszelką 
odpowiedzialność względem podmiotów trzecich 
związaną ze złym doborem miejsca oraz 
użytkowaniem Silosu. 

 
VI. WARUNKI UŻYTKOWANIA SILOSU 

 
1. Silosy mogą być używane wyłącznie w celach, do 

jakich są przeznaczone, z uwzględnieniem 
przepisów BHP, instrukcji obsługi oraz zaleceń firmy 
KREISEL.  

2. Za jakiekolwiek uszkodzenia Silosu bądź jego 
oprzyrządowania spowodowane niewłaściwym 
używaniem bądź umiejscowienie Silosu odpowiada 
Użytkownik. W wypadku stwierdzenia takich 
uszkodzeń Użytkownik obciążony zostanie kosztami 
ich usuwania i naprawy. 

3. Użytkownikowi zabrania się dokonywania 
samodzielnie jakichkolwiek napraw Silosu lub jego 
oprzyrządowania. Wszelkie usterki winny być 
niezwłocznie zgłaszane upoważnionemu 
pracownikowi firmy KREISEL 

4. Ze względów bezpieczeństwa Użytkownik 
zobowiązany jest zapewnić właściwe oznaczenie 
Silosu oraz jego odpowiednią widoczność.  

5. KREISEL uprawniony jest do natychmiastowego 
odbioru Silosu niedopełnianego w okresie 30 dni od 
dnia jego dostawy. Na wniosek Użytkownika Silos 
można jednak pozostawić do jego dyspozycji za 
zapłatą czynszu najmu w wysokości 500 zł za każdy 
rozpoczęty tydzień. 

6. KREISEL uprawniony jest do natychmiastowego 
odbioru Silosu w przypadku, gdy Użytkownik 
korzysta z niego w sposób niezgodny z jego 
przeznaczeniem, dokonuje samodzielnego 
przestawianIa Silosu, umieszcza na nim reklamy 
bądź usuwa lub zakrywa oznaczenia silosu. 

 
VII. POWTÓRNE NAPEŁNIENIE SILOSU MATERIAŁEM 

BUDOWLANYM  
 
1. Ponowne dopełnienie Silosu Materiałem 

budowlanym następuje na zamówienie 
Użytkownika. 

2. Dopełnienie Silosu można dokonywać Materiałem 
budowlanym wyłącznie takiego samego typu jak 
przy pierwszym zamówieniu.  

3. Dopełnienie Silosu odbywa się wyłącznie 
specjalistycznym pojazdem. Przy dopełnieniu Silosu 
Użytkownik zobowiązany jest zapewnić warunki 
dojazdu do Silosu takie jak opisane w ust. IV. 
Postanowienia ust. IV stosuje się odpowiednio. 

4. Potwierdzenie dopełnienia Silosu Materiałem 
budowlanym stanowi dokument WZ. 

5. Napełnianie Silosu materiałami innych producentów 
jest zabronione i może skutkować 
natychmiastowym odbiorem Silosu z placu budowy. 

 
VIII. PRZESTAWIANIE SILOSU NA PLACU BUDOWY 

 
1. Przestawienie Silosu na placu budowy odbywa się 

wyłącznie specjalistycznym pojazdem firmy KREISEL. 
Usługa taka wykonywana jest po złożeniu przez 
Użytkownika upoważnionemu pracownikowi firmy 
KREISEL odpowiedniego zamówienia. 

2. Przy przestawianiu Silosu Użytkownik zobowiązany 
jest zapewnić warunki takie jak określono w ust. IV. 
Postanowienia ust. IV stosuje się odpowiednio. 

3. Użytkownikowi zakazuje się samodzielnego 
przestawiania Silosu. 

4. W przestawianym Silosie może znajdować się 
maksymalnie 7 ton Materiałów budowlanych. 
Jedyną osobą upoważnioną do oceny masy 
Materiałów budowlanych znajdujących się w Silosie 
jest odpowiednio przeszkolony kierowca pojazdu 
dokonującego przestawienia Silosu. 

5. Pierwsze przestawienie Silosu na placu budowy 
dokonywane jest nieodpłatnie. Każde kolejne za 
opłatą w wysokości 200 zł. 

 
IX. ZWROT SILOSU 

 
1. Zwrot Silosu następuje na wniosek Użytkownika. 

Użytkownik zobowiązany jest złożyć taki wniosek 
niezwłocznie po zakończeniu robót, jeżeli 
utrzymywany jest odpowiedni stopień napełnienie 
Silosu bądź w przypadku zaprzestania korzystania z 
Materiałów budowlanych firmy KREISEL. 

2. Użytkownik zobowiązany jest przygotować Silos do 
zwrotu, w tym zobowiązany jest zapewnić warunki 
dojazdu do Silosu takie jak opisane w ust. IV. 

3. W Silosie nie może pozostawać więcej niż 5 ton 
niewykorzystanego Materiału budowlanego. Jedyną 
osobą upoważnioną do oceny masy Materiałów 
budowlanych znajdujących się w Silosie jest 
odpowiednio przeszkolony kierowca pojazdu 
dokonującego odbioru Silosu. 

4. KREISEL przyjmuje zwrot niewykorzystanego 
Materiału, jeżeli łączna masa Materiału 
budowlanego wynosi do 5 ton. 

5. Zwrot Materiału budowlanego nastąpi na 
podstawie faktury korygującej. 

6. Pozostałości Materiału budowlanego w Silosach są 
odbierane i odliczane od rachunku, jeżeli nie są 
mniejsze od 1 tony zamówionego Materiału 
budowlanego. 


