ZAMÓWIENIE USŁUGI

Z DNIA ……………………………

ZLECENIODAWCA:

ZLECENIOBIORCA:

Dane do faktury:

Telefon:
NIP:

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe
Kieldźwig Rafał Kaczor
Brzeziny ul. Chęcińska 42
26-026 Morawica
NIP: 657-197-64-47 REGON: 260273475
Tel/Fax: 41 31 14 069
Tel. Kom. 783-067-000 603-808-922
e-mail: kaczor.rafal@wp.pl
www.uslugidzwigowe.entro.pl

Fax:
e-mail:

TYP ŻURAWIA:
(MAX UDŹWIG)

OPIS USŁUGI:

DATA I GODZINA
PODSTAWIENIA
ŻURAWIA:
PRZEWIDYWANY
OKRES
NAJMU:
MIEJSCE
WYKONANIA
USŁUGI (Adres):
UZGODNIENIE
CENNY
NETTO:
FORMA
PŁATNOŚCI:
OSOBA DO
KONTAKTU:
OSOBA (OSOBY)
UPOWAŻNIONE
DO PODPISANIA
KARTY PRACY
SPRZĘTU:
USTALENIA
DODATKOWE
(Uwagi):

`

PRACA/H:

DOJAZD/ KM:

□

□ GOTÓWKA

PRZELEW …… DNI

Imię i Nazwisko: ……………………………………

Tel. ……………………………………………………….

Imię i Nazwisko: ……………………………………

Tel. ……………………………………………………….

Imię i Nazwisko: ……………………………………

Tel. ……………………………………………………….

ZLECENIODAWCA OŚWIADCZA IŻ ZNANE MU SĄ ZASADY WYNAJMU SPRZĘTU PUH KIELDŹWIG RAFAŁ KACZOR

……………………………………………………………………………………………………….
CZYTELNY PODPIS OSOBY
UPOWAŻNIONEJ DO ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

ZASADY WYNAJMU SPRZĘTU PUH KIELDŹWIG RAFAŁ KACZOR
1. Do obowiązków zleceniobiorcy należy świadczenie robót dźwigowych przez operatora na jednostce dźwigowej.
2. Do obowiązków zleceniodawcy należy kierowanie pracami prowadzonymi z użyciem dźwigu i nadzór nad ich
przebiegiem poprzez upoważnianą osobę posiadającą kwalifikacje stosowne do charakteru wykonywanych robót,
prowadzonych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz projektem organizacji pracy, a także
przygotowanie miejsca pracy dźwigu, przeszkolenie operatorów oraz potwierdzenie wykonania pracy w
stosowanych dokumentach.
3. Zleceniodawca zapewnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów – hakowych oraz osoby uprawnione do
nadzorowania przebiegu pracy.
4. Zleceniodawca oświadcza, że posiada wymagane uzgodnienia dotyczące dojazdu dźwigu na stanowisko pracy,
ponosi konsekwencje ewentualnych uszkodzeń terenu spowodowanych przejazdem i pracą dźwigu.
5. Zleceniodawca jest całkowicie odpowiedzialny za zapewnienie i należyte przygotowanie gruntu, po którym
poruszać się będzie sprzęt. Nawierzchnia powinna być należycie utwardzona, stabilna oraz mogąca dobrze znosić
obciążenia spowodowane poruszaniem się i pracą dźwigu na terenie wykonywanych prac.
6. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapewnienia wolnego, nieograniczonego dostępu do miejsca pracy sprzętu
dla zleceniobiorcy i jego przedstawicieli oraz pracowników.
7. Zleceniodawca oświadcza, że w miejscu ustawienia żurawia niema wykopów, studzienek, podziemnych kanałów
i skarp, a także napowietrznych linii energetycznych oraz innych przeszkód powodujących zagrożenie w pracy
żurawia, a do miejsca pracy żurawia istnieje bezpieczny dojazd.
8. W przypadku niestandardowych ładunków, np. o nieregularnym kształcie, maszyn z nieokreślonym środkiem
ciężkości, braku zaczepów, ładunków wymagających niestandardowego rodzaju zawiesi (np. pasów, szekli,
trawersów) zleceniodawca jest zobowiązany poinformować o tym zleceniobiorcę oraz przedłożyć instrukcję
załadunku/rozładunku oraz podnoszenia.
9. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i zabrudzenia podłoża podczas przejazdu
i pracy dźwigu.
10. Zleceniodawca jest zobowiązany zabezpieczyć podłoże przed ewentualnymi zabrudzeniami.
11. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody na: jakichkolwiek rzeczach lub towarach
podnoszonych dźwigiem bądź też przeznaczonych do podnoszenia, instalacjach naziemnych lub podziemnych
mogących stać na drodze przemieszczania się lub w obszarze pracy sprzętu.
12. W przypadku gdy praca sprzętu w danym miejscu wymaga uzyskania pozwolenia bądź autoryzacji
jakichkolwiek instytucji prywatnych, publicznych lub władz lokalnych, odpowiedzialnością zleceniodawcy jest
uzyskanie odpowiednich zezwoleń i dokumentów oraz wcześniejsze poinformowanie odpowiednich instytucji
a także zleceniobiorcy. Odpowiedzialność ta obejmuje zapewnienie, iż miejsce pracy sprzętu jest odpowiednio
przygotowane, a w przypadku dróg publicznych zapewniona jest odpowiednia kontrola ruchu.
13. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapoznania się z danymi technicznymi sprzętu będącego przedmiotem
wynajmu. W przypadku zamówienia sprzętu nie mogącego sprostać wymaganiom zakresu prac przewidzianych
w zamówieniu, zleceniobiorca ma prawo odmówić wykonania w/w prac. W takiej sytuacji zleceniodawca jest
zobowiązany pokryć wszystkie koszty związane z operacjami będącymi przedmiotem zamówienia według stawek
określonych w zamówieniu.
14. W przypadku garażowania żurawia na terenie zleceniodawcy, jest on odpowiedzialny za zabezpieczenie
żurawia przed kradzieżą i dewastacją.
15. Minimalny dzienny czas wynajmu dźwigu to 3 godziny, co nie obejmuje czasu potrzebnego na dojazd i powrót
dźwigu z miejsca wykonania usługi.
16. Do casu pracy żurawia wlicza się czas jego rozłożenia, poziomowania, złożenia, przestawienia w skutek decyzji
operatora, a także czas konieczny do montażu dodatkowego osprzętu (np. dodatkowa sekcja kratowa wysięgnika,
kosz do transportu osób), jak również czas potrzebny do zmiany konfiguracji olinowania bloku wielokrążkowego.
17. Czas pracy żurawia jest liczony od wcześniej ustalonej godziny przyjazdu na miejsce wykonania zlecenia.
Każda rozpoczęta godzina pracy jest liczona jako cała.

18. Przestój sprzętu spowodowany brakiem jego aktywności w miejscu pracy, lecz nie spowodowany awarią sprzętu jest traktowany jako praca sprzętu i podlega standardowym stawkom godzinowym określonym w zamówieniu.
19. W przypadku wcześniejszego zwolnienia z pracy żurawia niż zostało to zawarte w zleceniu i nie zostało to
zgłoszone w formie pisemnej do zleceniobiorcy przed planowanym zakończeniem prac, nie zwalnia to
zleceniodawcy od zapłaty za pełen okres najmu określony w zleceniu.
20. W przypadku rezygnacji z zamówionego żurawia w dniu poprzedzającym wykonanie usługi lub w dniu
wykonania usługi obciążenie wyniesie 50 % stawki dziennej, tj. 8 godzin pracy sprzętu.
21. Zleceniodawca wraz z zamówieniem prześle aktualny KRS lub zaświadczenie o działalności gospodarczej.
22. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania czynności związanych z pracą sprzętu jeżeli
którykolwiek z w/w warunków zamówienia nie zostanie spełniony w sposób satysfakcjonujący.
23. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez swojego podpisu.

