ZAMÓWIENIE USŁUGI z dnia …..................................
ZAMAWIAJĄCY (ZLECENIODAWCA):

ZLECENIOBIORCA:
DŹWIGI „RYŚ” Ryszard Klima w spadku
ul. Połanieckich 11
47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel. 662 052 503, 660 735 523,
email: biuro@dzwigirys.pl, www.dzwigirys.pl

NIP:

INFORMACJE O ZLECENIU:
Typ dźwigu:
Miejsce wykonania:
Termin
podstawienia

Data:

Godzina:

Przewidywany czas pracy:

Osoba kontaktowa/ telefon:
Opis usługi/ ustalenia dodatkowe:
Minimalny czas pracy żurawia (dźwigu): 40t, 45t, 55t – 4 godziny; 60t – 6 godzin; 95t, 130t – 8 godzin
Uzgodnione ceny (netto):
Forma płatności:

Praca/h:

Gotówka

Przejazdy/km:
Przelew w terminie ….... dni

Ogólne warunki wynajmu dźwigów i podnośników koszowych:
1.

Obowiązkiem operatora (pracownika Wykonawcy) jest wykonywanie poleceń osoby kierującej pracą w zakresie obsługi żurawia. Operator
ma prawo nie wykonać poleceń, które w jego ocenie stanowiłyby naruszenie zasada bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Zamawiający jest całkowicie odpowiedzialny za wykonywany zakres prac, oraz ma obowiązek zapewnienia wykwalifikowanego i
odpowiednio przeszkolonego personelu gwarantującego bezpieczne wykonywanie i nadzorowanie robót w zakresie pracy sprzętu w tym
zapewnić osoby wykonujące czynności hakowego. Do obowiązków zamawiającego należy również , potwierdzenie wykonania pracy na
raporcie pracy (czytelnie imię, nazwisko, funkcja, numer telefonu).
3. Zamawiający jest całkowicie odpowiedzialny za zapewnienie i należyte przygotowanie gruntu, po którym poruszać się będzie sprzęt,
określony jako przedmiot najmu. Nawierzchnia powinna być należycie utwardzona, stabilna, oraz mogąca dobrze znosić obciążenia
spowodowane poruszaniem się sprzętu po terenie wykonywanych prac.
4. Zamawiający oświadcza, że posiada wymagane uzgodnienia dotyczące dojazdu dźwigu na stanowisko pracy i ponosi konsekwencje
ewentualnych uszkodzeń spowodowanych przejazdem i pracą dźwigu.
5. Do czasu pracy żurawia wlicza się czas jego rozłożenia oraz złożenia, jak również czas konieczny do jego przestawienia (relokacji) w trakcie
trwania czasu pracy wskutek decyzji operatora.
6. Przestój sprzętu spowodowany brakiem jego aktywności w miejscu pracy, lecz nie spowodowany usterką sprzętu, jest traktowany jako
praca sprzętu i podlega standardowym stawkom godzinowym lub ryczałtowym określonym w zamówieniu.
7. W przypadku towarów, lub ładunków wymagających niestandardowego rodzaju zawiesi (trawersów, pasów, szekli itp.), Zamawiający, jest
zobowiązany do poinformowania Wykonawcy i zamówienia odpowiednio dobranego osprzętu, oraz opracowania odpowiedniej instrukcji
załadunku/rozładunku oraz podnoszenia.
8. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia wolnego i nieograniczonego dostępu do miejsca pracy sprzętu dla Wykonawcy i jego
przedstawicieli oraz pracowników.
9. W przypadku garażowania dźwigu na terenie Zleceniodawcy, jest on odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie maszyny przed dewastacją
i kradzieżą.
10. W przypadku rezygnacji z zamówionego dźwigu/podnośnika w dniu poprzedzającym wykonanie usługi lub w dniu wykonania usługi
obciążenie wyniesie 50% stawki dziennej (stawka dzienna to stawka za 8 godzin pracy).
11. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez swojego podpisu.

Oświadczam, że zapoznałem się z ogólnymi warunkami wynajmu dźwigów i podnośników koszowych.

Pieczęć i podpis zleceniodawcy

