Warsztaty Montujące
minimalne wymagania stawiane warsztatom montującym
działającym w sieci AC S.A.

1. Stan prawny warsztatu; – zgodność stanu faktycznego z deklarowanym (aktualizacja
dokumentów rejestrowych warsztatu i informowanie AC S.A. o zmianach)
2. Istniejący system zarządzania (nieformalny) w zakresie montażu instalacji gazowych w
pojeździe.
* ustalona rola kierownictwa w rozpatrywanym zakresie,
* osoby funkcyjne, jeśli występują ; - ustalone prawa obowiązki i odpowiedzialność osób
funkcyjnych,
* stosowane dokumenty; – minimum dokumenty dostarczane przez instalatora (AC S.A.)
3. Zapewnienie niezbędnych środków do realizacji montażu instalacji gazowej, w zakresie:
(a) infrastruktury i wyposażenia:
* co najmniej jedno stanowisko montażowe; zorganizowane i odpowiednio wyposażone,
* pomieszczenie biurowe (minimum wydzielone i zabezpieczone miejsca do przechowywanie
dokumentów),
* pomieszczenie magazynowe (minimum wydzielone miejsce (regały, stojaki) na składowanie i
przechowywanie komponentów do montażu).
(b) sprzętu pomiarowy wymaganego przepisami prawa i tak:
* 4-ro kanałowy analizator spalin - ważna legalizacja
* elektroniczny detektor gazu
(c) personelu (kompetentnego)
* co najmniej 1 osoba mająca staż w montażu gazu (co najmniej rok), lub
* przeszkolony zgodnie z wytycznymi AC S.A.
4. Stosowana dokumentacja techniczna do prowadzenia montażu instalacji; nadzór nad
dokumentacją
* własna dokumentacja techniczna ( nie wymagana, ale mile widziana rodzaj przewodnika
oparty na zał nr 9 rozporządzenia Min Infrastruktury Dz. U. 2015 poz. 305)
* dokumentacja techniczna instalatora
* dokumentacja dot. komponentów (instrukcja montażu poszczególnych komponentów)
* w zakresie nadzoru dokumentacji technicznej:
– posługiwanie się ważnymi i zatwierdzonymi dokumentami,
– znana i dostępna na stanowisku montażowym,
– zabezpieczenie przed użytkowaniem zdezaktualizowanej dokumentacji.
5. Komponent stosowane do montażu instalacji gazowej; zasady doboru komponentów, zakupy i
postępowanie z komponentami
* główne typy pozyskiwanych komponentów – zgodność z warunkami homologacji

* dostawcy; weryfikacja dostawców
* odbiór dostaw – stosowanie kontrola na wejściu, adnotacja o przeprowadzeniu takiej kontroli
* postępowanie z zakupionymi komponentami – składowanie, przechowywanie
(magazynowanie) transport wewnętrzny; ustalone zasady postępowania (nieformalne)
* reklamacje dostaw (reklamacje poszczególnych komponentów); prowadzony spis/rejestr
6. Prowadzenie montażu instalacji gazowej w pojeździe.
* dokumentacja techniczna, stosowane komponenty, personel prowadzący montaż, – jak w pkt.3-5.
* stosowany schemat realizacji montażu instalacji gazowych:
(a) przyjęcie pojazdu do montażu – ocena stanu technicznego pojazdu,
(b) dobór elementów instalacji w pojeździe – oczekiwania klienta, dokumentacja techniczna
(pkt.4),
(c) montażu komponentów – stosowanie instrukcje instalacji danego komponentu,
(d) końcowa regulacja systemu, pomiar emisji spalin,
(e) wystawienie dokumentów i wydanie pojazdu z dokumentami.
* weryfikacja poprawności montażu; – ustalone schematy weryfikacji prowadzonego montażu,
?zapisy
7. Dokumentacja potwierdzająca montaż instalacji gazowej w pojeździe; -stosowanie tylko i
wyłącznie formularzy dokumentów dostarczonych przez AC S.A.
8. Postępowanie z zapisami generowanymi w trakcie montażu – nadzoru nad zapisami.
* zapisy podlegające bezwzględnemu nadzorowi:
– zapisy dotyczące kompetencji personelu
– zapisy dotyczące zakupu komponentów
– dokument potwierdzający przyjęcia pojazdu do montażu,
– kopia wystawionego wyciągu ze świadectwa homologacji
* zapisy dodatkowo zalecane do nadzorowania:
– zapisy z weryfikacji poprawności montażu (karty kontrolne),
– zapisy z pomiarów emisji.
* minimalne wymagania odnośnie nadzorowania zapisów;
– wydzielone miejsca zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych,
– zapisy posegregowane i uporządkowanie,
– przechowywane w teczkach, segregatorach.
9. Zapewnienie obsługi po-montażowa.
* obsługa gwarancyjna – wg ustalonego wymaganego przez instalatora schematu
* obsługa reklamacji klienta; – spis/ rejestr reklamacji klientów

