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ZLECENIODAWCA:

ZLECENIOBIORCA:

DŹWIGNIJ SIĘ
Michał Derkowski
ul. Kościuszki 28\2
84-300 Lębork

NIP: 8411666555
REGON: 221211237
TEL: 505 910 233
E-MAIL: kontakt@dzwignijsie.pl

Dane Zleceniodawcy

TEL:
NIP:

NR KONTA: 47 1870 1045 2078 1055 5579 0001
WWW.DZWIGNIJSIE.PL

E-MAIL:

KRUPP KMK 2025

Typ żurawia:
Opis usługi:

Adres usługi:
Przewidywany termin
zatrudnienia:

Data

-

Godzina
podstawienia:

Ilość dni Ilość rbg -

Uzgodnione ceny
(netto):

Forma płatności:

Praca
Ryczałt Dojazd -

8

PLN / rbg
PLN
PLN / km *

□

Gotówka

□

Przelew w terminie 7 dni

Rabat -

%

Dojazd na terenie Lęborka - 150 PLN *

Osoba
kontaktowa/
nadzorująca
pracę:

Ogólne warunki wynajmu żurawia samojezdnego
1. Minimalny czas pracy żurawia to 3 godziny. Opłaty za czas pracy naliczane są za każdą rozpoczętą godzinę pracy i liczone są od momentu przyjazdu na teren
wykonania usługi dźwigowej.
2. Dojazd żurawia do klienta jest płatny na podstawie ustalonej stawki za każdy przejechany kilometr, liczony w obie strony (powrót do bazy).
3. 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.
4. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy świadczenie robót dźwigowych poprzez pracę operatora na jednostce dźwigowej.
5. Do obowiązków Zleceniodawcy należy kierowanie pracami prowadzonymi z użyciem żurawia i nadzór nad ich przebiegiem, poprzez upoważnioną osobę posiadającą
kwalifikacje stosowne do charakteru wykonywanych robót, prowadzonych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz projektem organizacji pracy, a także
przygotowanie miejsca pracy żurawia, przeszkolenie operatorów oraz potwierdzenie wykonania pracy w stosownych dokumentach.
6. Zleceniodawca oświadcza, że posiada wymagane uzgodnienia dotyczące dojazdu żurawia na stanowisko pracy (od drogi publicznej) i ponosi konsekwencje
ewentualnych uszkodzeń terenu spowodowanych przejazdem i normalną pracą żurawia.
7. Zleceniodawca oświadcza, że w miejscu ustawienia żurawia nie ma wykopów, studzienek, podziemnych kanałów i skarp, a także napowietrznych linii energetycznych
oraz innch przeszkód powodujących zagrożenie pracy żurawia, a do miejsca pracy żurawia istnieje bezpieczny dojazd.
8. Zleceniodawca zapewnia w czasie pracy wykwalifikowaną kadrę specjalistów-hakowych.
9. W przypadku garażowania żurawia na terenie Zleceniodawcy, jest on odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie żurawia przed dewastacją i kradzieżą.
10. Przestój żurawia spowodowany brakiem aktywności w miejscu pracy, lecz nie spowodowany usterką sprzętu, jest traktowany jako praca żurawia i podlega
standardowym stawkom godzinowym lub ryczałtowym określonym w zamówieniu.
11. W przypadku rezygnacji z zamówionego żurawia w dniu poprzedzającym wykonanie usługi lub w dniu wykonania usługi obciążenie wyniesie 75% stawki dziennej
z zachowaniem określonego w zleceniu czasu zatrudnienia.
12. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez swojego podpisu.
13. Zleceniodawca wyraża zgodę na wysłanie faktury VAT drogą elektroniczną na podany w zleceniu usługi adres e-mail.

Oświadczam, że zapoznałem się z ogólnymi warunkami wynajmu żurawia.

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej do składania zamówienia

