Zlecenie zamówienia sprzętu
Data złożenia zamówienia: .......................................
Zleceniodawca:

Zleceniobiorca:
Usługi Dźwigowe
Stanisław Ćwik
ul. Karpacka 15
27-200 Starachowice

(pieczątka firmy)

e-mail: uslugi.dzwigowe.cs@wp.pl

tel:. …...………………..……..….

www.dzwigicwik.pl

e-mail : ……...……………………

Nip: 664 189 64 47 Regon: 292376262

Uzgodnione warunki wynajmu:
Rodzaj sprzętu, typ:
Opis usługi:
Adres wykonania usługi:
Osoba do kontaktu na budowie / telefon:
Przewidywany okres wynajmu:
Uzgodniona cena (netto):
Forma / termin płatności *

godzina przyjazdu:
dojazd ryczałt

praca /h

dojazd/km

gotówka

przelew …...….. dni

usługa ryczałt

Faktura vat 23% *
Faktura vat odwrotne obciążenie* - Nabywca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku Vat, nie

jest

inwestorem oraz, że zleceniobiorca wykonywać będzie na rzecz nabywcy roboty budowlane sprzętem jako podwykonawca.
* niepotrzebne skreślić

1. Minimalny dzienny czas zatrudnienia dla żurawi o udźwigu do 35 ton to 3 godz. dla żurawi o udźwigu od 50 ton do 100 ton 4 godz. powyżej 100 ton
to 8 godz. chyba, że uzgodniono inaczej.
2. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy świadczenie robót sprzętowych poprzez pracę operatora na jednostce sprzętowej.
3. Do obowiązków Zleceniodawcy należy kierowanie i nadzór nad pracami prowadzonymi z użyciem sprzętu poprzez upoważnioną osobę
posiadającą kwalifikacje stosowne do charakteru wykonywanych robót, a także przygotowanie miejsca na rozstawienie sprzętu.
4. Zleceniodawca oświadcza, że posiada wymagane uzgodnienia dotyczące dojazdu sprzętu na stanowisko pracy (od drogi publicznej) i ponosi
konsekwencje ewentualnych uszkodzeń terenu spowodowanych przejazdem i normalną pracą sprzętu.
5. W przypadku garażowania sprzętu na terenie Zleceniodawcy, jest on odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie sprzętu przed dewastacją i kradzieżą.
6. Zleceniodawca oświadcza, że w miejscu ustawienia sprzętu nie ma wykopów, studzienek, podziemnych kanałów i skarp, a także napowietrznych
linii energetycznych oraz innych przeszkód powodujących zagrożenie w pracy sprzętu, a do miejsca pracy sprzętu istnieje bezpieczny dojazd.
7. Zleceniodawca zapewnia w w/w pracach wykwalifikowaną kadrę specjalistów, hakowych.
8. W przypadku rezygnacji z zamówionego sprzętu w dniu poprzedzającym wykonanie usługi lub w dniu wykonania usługi obciążenie wyniesie 70%
stawki dziennej.
9. Do czasu pracy sprzętu wlicza się czas jego rozłożenia oraz złożenia, jak również czas konieczny do jego przestawienia (relokacji) w trakcie
trwania czasu pracy w skutek decyzji operatora.

pieczęć i podpis Zleceniodawcy

