
ZAMÓWIENIE USLUGI

z dnia:

NIP:

Typ ¿urawia:

Opis us³ugi:

Miejsce
wykonania us³ugi:

Data i godzina
wynajmu:

Uzgodnione ceny
(netto):

Forma p³atnoœci: Przelew dni Gotówka

Przewidywany
okres wynajmu:

tel.:
osoba kontaktowa

...........................................................
Podpis i piecz¹tka osoby

upowa¿nionej do sk³adania zamówienia

tel.:

email:

ZLECENIODAWCA (PIECZATKA): ZLECENIOBIORCA:

KUPNO-SPRZEDA¯ SAMOCHODÓW
TRANSPORT – US£UGI D�WIGOWE
Janusz Milbrodt

Kwidzyn - Górki 22c
82-500 Kwidzyn
tel./fax: 0048(055) 279 79 75
NIP: 581-115-53-83
mail: biuro@dzwigikwidzyn.pl

1. Minimalny dzienny czas zatrudnienia dla zurawi o udzwigu do 50 ton to 4 godz. oraz dla zurawi o udzwigu powyzej 50 ton to 8 godz..
2. Do obowiazków Zleceniobiorcy nalezy swiadczenie robót dzwigowych poprzez prace operatora na jednostce dzwigowej.
3. Do obowiazków Zleceniobiorcy nalezy kierowanie pracami prowadzonymi z uzyciem dzwigu i nadzór nad ich przebiegiem, poprzez upowazniona osobe posiadajaca kwalikacje
stosowne do charakteru wykonywanych robót, prowadzonych zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami oraz projektem organizacji pracy a takze przygotowanie miejsca pracy
dzwigu, przeszkolenie operatorów oraz potwierdzenie wykonania pracy w stosownych dokumentach.
4. Zleceniodawca oswiadcza, ze posiada wymagane uzgodnienia dotyczace dojazdu dzwigu na stanowisko pracy (od drogi publicznej) i ponosi konsekwencje ewentualnych uszkodzen
terenu spowodowanych przejazdem i normalna praca dzwigu.
5. W przypadku garazowania zurawia na terenie Zleceniodawcy, jest on odpowiedzialny za wlasciwe zabezpieczenie zurawia przed dewastacja i kradzieza.
6. Zleceniodawca oswiadcza, ze w miejscu ustawienia zurawia nie ma wykopów, studzienek, podziemnych kanalów i skarp, a takze napowietrznych linii energetycznych oraz innych
przeszkód powodujacych zagrozenie w pracy zurawia a do miejsca pracy zurawia istnieje bezpieczny dojazd.
7. Zleceniodawca zapewnia w/w pracach wykwalikowana kadre specjalistów-hakowych oraz osoby uprawnionej do nadzorowania przebiegu pracy.
8. Zleceniodawca wraz z zamówieniem przesle faksem aktualny KRS lub zaswiadczenie o dzialalnosci gospodarczej.
9. W przypadku rezygnacji z zamówionego zurawia w dniu poprzedzajacym wykonanie uslugi lub w dniu wykonania uslugi obciazenie wyniesie 50% stawki dziennej.
10. Zleceniodawca wyraza zgode na wystawienie faktury VAT bez swojego podpisu.
11. W wypadku niestandardowych ladunków np. o nieregularnym ksztalcie, braku zaczepów, maszyn z nieokrslonym srodkiem ciezkosci Zleceniodawca przedlozy instrukcje
rozladunku-zaladunku lub zleci jej wykonanie Zleceniobiorcy za dodatkowa oplata.
12. Do czasu pracy zurawia wlicza sie czas jego rozlozenia oraz zlozenia, jak równiez czas konieczny do jego przestawienia (relokacji) w trakcie trwania czasu pracy wskutek decyzji operatora.

Dojazd/km:

Praca/h:

Dojazd rycza³t:

Praca rycza³t:
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