
Data: 

ZLECENIE
ZLECENIODAWCA:

INFORMACJA O ZLECENIU:

ZLECENIOBIORCA:

Nazwa i adres:

Pląskowice 13 
26-260 Fałków

NIP: 6581867412 
REGON: 383636600

tel: +48 605 599 616

Typ żurawia /podnośnika:

Rodzaj pracy:

Okres pracy sprzętu:

Miejsce wykonania usługi:

Uzgodniona cena: (netto)PLN

Forma płatności:

Uwagi:

Zleceniodawca
/pieczęć i podpis/

Najem/godz

Przelew Gotówka

telefon: 

fax: 

NIP: 

e-mail:

Definicja:
a) Sprzęt: Określenie dotyczące dźwigu samojezdnego lub podnośnika koszowego stanowiących przedmiot wynajmu.

1. Sprzęt wynajmowany jest wraz z obsługą operatorską.
2. Każdy przestój sprzętu spowodowany brakiem jego aktywności w miejscu pracy a nie będący wynikiem jego usterki jest traktowany jako praca sprzętu i podlega standardowym stawką godzinnym lub ryczałtowym określonym w 
zamówieniu.
3. Do czasu pracy żurawia lub podnośnika koszowego wlicza sie czas jego rozłożenia oraz złożenia, jak również czas konieczny do jego przestawienia (relokacji) w trakcie trwania czasu pracy wskutek decyzji operatora. 
4. Płatność jest dokonywana na podstawie raportu pracy sprzętu, podpisanego przez upoważnioną do tego osobę ze strony Zleceniodawcy, oraz na podstawie ustaleń określonych w formularzu zamówienia. 
5. Do obowiązków Zleceniodawcy należy kierowanie pracami prowadzonymi z użyciem wynajętego sprzętu i nadzór nad ich przebiegiem, poprzez upoważnioną i odpowiednio przeszkoloną osobę  posiadającą kwalifikacje stosowne 
do charakteru wykonywanych robót, prowadzonych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz  projektem organizacji pracy a także przygotowanie miejsca pracy sprzętu, przeszkolenie operatorów oraz potwierdzenie 
wykonania pracy w stosownych dokumentach.
6. Zleceniodawca zapewnia w w/w pracach wykwalifikowaną kadrę specjalistów-hakowych oraz osoby uprawnione do nadzorowania przebiegu pracy.
7. Zleceniodawca oświadcza, że posiada wymagane uzgodnienia dotyczące dojazdu wynajętego sprzętu na stanowisko pracy (od drogi publicznej) i ponosi wszelkie konsekwencje ewentualnych uszkodzeń terenu oraz jakichkolwiek 
instalacji naziemnych, bądź podziemnych spowodowanych przejazdem i normalną pracą sprzętu (dźwigu lub podnośnika koszowego).
8. Zleceniodawca oświadcza, iż w miejscu ustawienia żurawia lub podnośnika koszowego nie ma studzienek, podziemnych kanałów, wykopów i skarp, jak również napowietrznych linii energetycznych oraz innego rodzaju przeszkód 
powodujących zagrożenie w pracy żurawia lub podnośnika koszowego, a do miejsca pracy żurawia lub podnośnika koszowego istnieje bezpieczny dojazd.
9. W przypadku gdy praca sprzętu w danym miejscu wymaga uzyskania pozwolenia lub autoryzacji instytucji prywatnych bądź publicznych (policja, straż pożarna itp.), rządowych lub władz lokalnych, do odpowiedzialności 
Zleceniodawcy należy uzyskanie odpowiednich dokumentów i zezwoleń, a także uprzednie poinformowanie właściwych instytucji oraz Zleceniobiorcy.   
Do odpowiedzialności tej zalicza się również zapewnienie, że miejsce pracy sprzętu jest odpowiednio przygotowane, zaś w przypadku pracy na drogach publicznych, zapewniona jest odpowiednia kontrola ruchu. 
10. W wypadku niestandardowych ładunków np. o nieregularnym kształcie, braku zaczepów, maszyn z nieokreślonym środkiem ciężkości Zleceniodawca, jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zleceniobiorcy oraz 
przedłożenia instrukcji rozładunku-załadunku lub zlecenia jej wykonania Zleceniobiorcy za dodatkową opłatą.
11. W przypadku garażowania lub postoju sprzętu na terenie Zleceniodawcy, jest on zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej ochrony  przed dewastacją i kradzieżą.
12. Zleceniodawca wraz z zamówieniem prześle faksem, bądź pocztą elektroniczną aktualny KRS lub zaświadczenie o działalności gospodarczej.
13. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez swojego podpisu.
14. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania czynności związanych z pracą sprzętu, w przypadku gdy którykolwiek  z wyżej wymienionych warunków zamówienia nie zostanie spełniony w sposób 
satysfakcjonujący.

 Podpisując oświadczasz, iż znane są ci warunki najmu sprzętu firmy AL-SPRZĘT Adam Lipski

Dojazd/km Ryczałt

email: adamlipski124@interia.pl

Przed złożeniem zamówienia proszę o kontakt  
telefoniczny w celu dostępności sprzętu!




