Zamówienie usługi

Zleceniobiorca:

z dnia ……………………..

KP Machines Paweł Śliwa
ul. Chrzanowskiego 10/7

Zleceniodawca:

80-278 Gdańsk

Firma: …………………………………………………………………

NIP: 5811918183
Tel. 602-677-257

NIP: …………………………………………………………………....

kontakt@dzwigipomorze.pl
www.dzwigipomorze.pl

Tel: ........................................................................
Email: ………………………………………………………………….

Warunki wynajmu:
Typ żurawia
Opis usługi
Adres wykonania
usługi
Szacowany czas
trwania usługi
Osoba kontaktowa

Od
(data/godzina)

Do
(data/godzina)

(imię i nazwisko,
numer telefonu)

Ceny netto
Koszty dojazdu

Koszty pracy żurawia

Liczba kilometrów
(tam i z powrotem)
Cena za 1 km przejazdu
Cena za godzinę pracy
Minimalna liczba godzin pracy

Inne ustalone koszty
Forma płatności
*niepotrzebne skreślić

gotówka

przelew, termin ………..dni

przedpłata……………..

Zleceniodawca podpisując zamówienie potwierdza, iż zapoznał się
Z Warunkami Najmu Sprzętu zawartymi na drugiej stronie powyższego
Zamówienia.

Podpis i pieczątka Zleceniodawcy

Warunki Najmu Sprzętu: (obowiązują od 14 października 2019 r.)

I.

Obowiązki Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy

1.
2.

Do obowiązków Zleceniobiorcy należy świadczenie robót dźwigowych poprzez pracę operatora na jednostce dźwigowej.
Zleceniobiorca zapewnia, że operatorzy posiadają odpowiednie uprawnienia do obsługi danego sprzętu, które zostały wydane
przez Urząd Dozoru Technicznego.
3. Do obowiązków Zleceniodawcy należy kierowanie pracami prowadzonymi z użyciem dźwigu i nadzór nad ich przebiegiem,
poprzez upoważnioną osobę posiadającą kwalifikacje stosowne do charakteru wykonywania robót, prowadzonych zgodnie
z obowiązującymi normami i przepisami oraz projektem organizacji pracy a także przygotowanie miejsca pracy dźwigu,
oraz potwierdzenie wykonania pracy w stosownych dokumentach.
4. Zleceniodawca oświadcza, że posiada wymagane uzgodnienia dotyczące dojazdu dźwigu na stanowisko pracy i ponosi
konsekwencje ewentualnych uszkodzeń terenu spowodowanych przejazdem i normalną pracą dźwigu.
5. W przypadku parkowania żurawia na terenie Zleceniodawcy, jest on odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie żurawia przed
dewastacją i kradzieżą.
6. Zleceniodawca oświadcza, że w miejscu ustawienia żurawia nie ma 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.
7. Zleceniodawca zapewnia w w/w pracach wykwalifikowaną kadrę specjalistów-hakowych oraz osoby uprawnionej do
nadzorowania przebiegu pracy.
8. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu i przesłanie na adres email.
9. W przypadku gdy praca sprzętu w danym miejscu wymaga uzyskania pozwolenia, bądź autoryzacji jakichkolwiek instytucji
prywatnych lub publicznych (policja, straż pożarna, kontrola ruchu itp.), rządowych, lub władz lokalnych, odpowiedzialnością
Zleceniodawcy jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń i dokumentów. Odpowiedzialność ta obejmuje zapewnienie, iż miejsce
pracy sprzętu jest odpowiednio przygotowane, a w przypadku dróg publicznych, zapewniona jest odpowiednia kontrola ruchu.
10. Zleceniodawca jest całkowicie odpowiedzialny za zapewnienie i należytego przygotowania gruntu, po którym poruszać się
będzie sprzęt, określony jako przedmiot najmu. Nawierzchnia powinna być należycie utwardzona, stabilna, oraz pozbawiona
przeszkód uniemożliwiających pracę pojazdu.
11. W przypadku towarów lub ładunków wymagających niestandardowego rodzaju zawiesi (trawersy, pasy, szekle, itp.)
Zleceniodawca jest zobowiązany do poinformowania Zleceniobiorcy i zamówienie u Zleceniobiorcy odpowiednio dobranego
osprzętu, oraz opracowania odpowiedniej instrukcji załadunku/rozładunku oraz podnoszenia. Zleceniobiorca nie ponosi
odpowiedzialności za szkody, bądź opóźnienia spowodowane brakiem odpowiedniego osprzętu, w tym odpowiedniego rodzaju
zawiesi.
12. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapewnienia wolnego i nieograniczonego dostępu do miejsca pracy sprzętu dla
Zleceniobiorcy i jego przedstawicieli oraz pracowników.
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III.
1.

2.
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Czas i warunki pracy sprzętu
Czas pracy dźwigu jest liczony od wcześniej uzgodnionej godziny przyjazdu żurawia.
Opłaty za czas pracy dźwigu naliczane są za każdą rozpoczętą godzinę pracy.
Do czasu pracy żurawia zalicza się: czas potrzebny na przygotowanie żurawia do pracy, montaż i demontaż przeciwwag,
przejazdy na miejscu pracy oraz przerwy technologiczne, organizacyjne, atmosferyczne oraz wszelkie inne okresy pozostawienia
żurawia w dyspozycji klienta za wyjątkiem przestojów spowodowanych awarią zawinioną przez Zleceniobiorcę.
Praca dźwigu, ze względu na warunki atmosferyczne, nie jest możliwa w przypadku gdy: siła wiatru przekracza 10m/s, opady
atmosferyczne są na tyle silne, że uniemożliwiają bezpieczną pracę, mają miejsca wyładowania atmosferyczne, widoczność ze
względu na porę dnia/nocy ( niewystarczające oświetlenie) bądź mgłę uniemożliwia bezpieczną pracę.
W przypadku pracy w godzinach nocnych (21.00-6.00) do ceny za godzinę pracy sprzętu należy doliczyć 30%.
W przypadku pracy prowadzonych w niedzielę lub święta do ceny za godzinę pracy sprzętu należy doliczyć 50%.
W przypadku rezygnacji z zamówionego żurawia w dniu poprzedzającym wykonanie usługi lub w dniu wykonania usługi
obciążenie wyniesie 75% stawki dziennej (minimalna liczba godzin pracy danego żurawia x stawka godzinowa dla danego
żurawia).
W przypadku wcześniejszego, niż to zostało zawarte w zamówieniu, zwolnienia z pracy żurawia, Zamawiający nie zostaje
zwolniony z obowiązku zapłaty za pełen okres najmu podany w zamówieniu.

Pozostałe warunki najmu
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. Ceny ustalone w zamówieniu są cenami
netto, do których należy doliczyć należny podatek VAT.
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo dokonania wizji lokalnej przed wykonaniem usługi.
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo dokonania zmiany dźwigu na inny o tych samych parametrach jak zamówiony.
Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem adresu email: kontakt@dzwigipomorze.pl

