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1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Zakres cennika.

1.1.1.

Cennik opłat obowiązuje od dnia 1 czerwca 2020 r.

1.1.2.

Cennik określa wysokość opłat za usługi wykonywane przez inspektorówrzeczoznawców Morskiego Zespołu Technicznego Polskiego Związku
Żeglarskiego (MZT PZŻ), zwanych dalej Inspektorami.

1.1.3.

Za usługi wykonywane w ramach działań w Zespole, nie określone w cenniku,
opłaty ustalane są każdorazowo na podstawie wzajemnego porozumienia
Inspektora z zamawiającym.

1.2.

Obliczanie opłat i założenia podstawowe.

1.2.1.

Opłata cennikowa wyrażona jest w punktach cennikowych (PC). Wartość 1 PC
ustala Zarząd PZŻ uchwałą.

1.2.2.

Opłata określona zgodnie z cennikiem nie zawiera podatku VAT.

1.2.3.

Opłata za usługę może zostać powiększona o koszty dodatkowe.

1.2.4.

Przy obliczaniu należności Inspektor może uwzględnić rabat wedle uznania bądź
dopłatę wynikającą z realizacji w trybie przyspieszonym.

1.2.5.

Inspektor może dokonać ponownej kalkulacji opłaty w przypadku rozbieżności
pomiędzy zadeklarowanymi parametrami jachtu oraz zakresem i warunkami
realizacji zamówienia, a stanem faktycznym.

1.3.

Realizacja zamówienia i płatność.

1.3.1.

Podstawą do rozpoczęcia realizacji zamówienia jest podpisanie przez
zamawiającego Karty Zamówienia, co jest równoznaczne z akceptacją warunków
oraz kwot wynikających z niniejszego cennika lub przedstawionej Wyceny
Zamówienia.

1.3.2.

Podpisanie Karty Zamówienia przez zamawiającego
z podjęciem zobowiązania zapłaty za zamówienie.

1.3.3.

W przypadku nie dojścia realizacji zamówienia do skutku lub braku jego
ukończenia z winy zamawiającego, Inspektor ma prawo domagać się pokrycia
poniesionych kosztów oraz opłaty godzinowej za czas poświęcony na realizację
zamówienia.

1.3.4.

Przed rozpoczęciem realizacji
zamawiającego przedpłatę.

1.3.5.

Opłata będąca wynikiem realizacji zamówienia powinna być przez zamawiającego
uregulowana w terminie podanym na dokumencie księgowym. Termin zapłaty
ustala Inspektor.

1.3.6.

W przypadku braku terminowej płatności Inspektor może wstrzymać realizację
zamówienia lub zawiesić wystawione dokumenty.

zamówienia

Inspektor
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5.3.3.

Najniższa należność za usługi rozliczane według stawki godzinowej, wykonane
w jednym dniu wynosi 150 PC.

5.3.4.

Opłata za czas oczekiwania, naliczana niezależnie od opłaty za usługę
w przypadku gdy Inspektor nie mógł przystąpić do określonych w zamówieniu prac
z winy zamawiającego, wynosi 50% stawki za roboczogodzinę.

5.3.5.

Opłata dobowa, naliczana niezależnie od opłaty za usługę w przypadku realizacji
zamówienia poza miejscem zamieszkania, wymagającego wyjazdu dłuższego niż
jedna doba, wynosi 640 PC za każdą dobę.

5.4.

Koszty przejazdów i zakwaterowania.

5.4.1.

Opłata za dojazd realizowany samochodem Inspektora związany z wykonywaniem
usługi wynosi 1,5 PC za kilometr przebytej trasy.

5.4.2.

Opłata za czas przejazdu nierealizowanego samochodem Inspektora związanego
z wykonywaniem usługi wynosi 50% stawki za roboczogodzinę i pobierana jest
zawsze, gdy nie pobiera się opłaty dobowej.

5.4.3.

Koszty biletów i zakwaterowania rozliczane są według przedstawionych
rachunków bądź pokrywane przez zamawiającego.

5.4.4.

W przypadku konieczności wyszukania połączeń, dokonania rezerwacji lub innych
związanych z organizacją wyjazdu czynności związanych z wykonywaniem
zamówienia Inspektor może naliczyć dodatkową opłatę.
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