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ZAMÓWIENIE  

Skierowane do: Zakład Produkcyjno – Handlowy Metal, 15-197 Białystok, ul. Dolistowska 4, NIP 542-011-41-73, 

tel. 85 6539 400, fax 85 664 37 34, email: biuro@rusztowania.bialystok.pl.  – dalej zwanym Zleceniobiorcą 

 

Zleceniodawca: .................................................................................................... .......................................... 

.................................................................................................... .......................................... 

NIP: ......................................................KRS........................................................................ 

 

Prosimy o wynajem dźwigu, typ .............o udźwigu ...............ton, od dnia ………….…….  do dnia …………………. 

 

Miejsce pracy – adres:  .......................................................................................................................................... . 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

WARUNKI WYNAJMU: 

1. CENNY  NETTO  (do faktury dolicza się 23 % VAT). 

 Za godzinę najmu żurawia  ..................................  . 

 Za każdy kilometr dojazdu i powrotu żurawia ............................. . 

 Ryczałt za dojazd i powrót żurawia ............................. . 

 Minimalna ilość godzin pracy dziennie............................. .  

2. SPOSÓB ZAPŁATY ZA USŁUGĘ :      gotówka,    przelew. 

3. TERMIN ZAPŁATY:    .................  dni od daty wystawienia faktury. 

4. Numer konta Zleceniobiorcy:   mBank Wydz. Bank. Elekt. 80 1140 2004 0000 3702 2393 2683 

5. Integralną częścią niniejszego zamówienia  jest Załącznik nr 1 do zamówienia  

 

PODPIS ZLECENIODAWCY      PODPIS ZLECENIOBIORCY 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1:  
1. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy świadczenie robót dźwigowych poprzez pracę operatora na jednostce 

dźwigowej. 

2. Do obowiązków Zleceniodawcy należy kierowanie pracami prowadzonymi z użyciem dźwigu 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 dźwigu, przeszkolenie operatorów oraz potwierdzenie wykonania pracy w stosownych 
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dokumentach. Upoważnionym do prowadzenia nadzoru i koordynacji robót jest (imię, nazwisko, funkcja, nr tel.). 

................................................................................................................................  . 

3. Zleceniodawca oświadcza, że posiada wymagane uzgodnienia dotyczące dojazdu dźwigu na stanowisko pracy (od 

drogi publicznej) i ponosi konsekwencje ewentualnych uszkodzeń terenu spowodowanych przejazdem i normalną 

pracą dźwigu. 

4. Zleceniodawca wraz z zamówieniem prześle fax-em lub e-mailem aktualny KRS lub zaświadczenie o działalności 

gospodarczej.  

5. Do czasu pracy żurawia zalicza się czas potrzebny na przygotowanie żurawia do pracy, montaż i demontaż 

przeciwwag, przejazdów na miejscu pracy oraz przerw technologicznych, organizacyjnych, atmosferycznych oraz 

wszelkich innych okresów pozostawienia żurawia w dyspozycji klienta za wyjątkiem przestojów spowodowanych 

awarią zawinioną przez Zleceniobiorcę. 

6. W przypadku pracy w niedzielę lub święta do ceny za godzinę pracy żurawia należy doliczyć 25%. 

7. Każde przestawienie żurawia klasy powyżej 100 ton na terenie budowy, wymagające transportu przeciwwag lub 

montażu/demontażu przy użyciu dźwigu pomocniczego liczone jest jako koszy mobilizacji/demobilizacji po cenach 

zawartych w niniejszym zleceniu. 

8. Podstawą przyjęcia zlecenia do realizacji jest wpłynięcie pisemnego zamówienia z przywołaniem wszystkich 

warunków niniejszego zlecenia. Zlecenie winno zawierać pełną nazwę, dane adresowe oraz identyfikacyjne firmy 

Zleceniodawcy, numer telefonu, pieczęć oraz podpis osoby zamawiającej. Bez w/w danych zlecenie jest nieważne. 

Zlecenie bez pisemnego potwierdzenia przyjęcia do realizacji przez Zleceniobiorcę jest nieważne, chyba, że 

Zleceniobiorca przystąpi do wykonywania planowanych prac bez w/w pisemnego potwierdzenia, zlecenie nabiera 

mocy. 

9. Zamówienie zachowuje ważność pod warunkiem zgodności podanych przez Zleceniodawcę parametrów Qmax, 

Rmax, Hmax ze stanem faktycznym. W przypadku braku informacji dot. w/w parametrów Zleceniodawca określa 

tonaż zamawianego żurawia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Niezgodność podanych przez Zleceniodawcę 

parametrów ze stanem faktycznym (lub błędny samodzielny dobór dźwigu) oraz wynikający z niej brak możliwości 

wykonania prac zamówionym sprzętem skutkuje powstaniem zobowiązania Zleceniodawcy do pokrycia wszystkich 

kosztów i wynagrodzeń wynikających z niniejszego zamówienia oraz ewentualnej zamiany błędnie dobranego sprzętu 

na właściwy. 

10. W przypadku rezygnacji przez Zleceniodawcę ze złożonego zamówienia w terminie późniejszym niż pięć dni 

kalendarzowych przed terminem w nim określonym Zleceniobiorca ma prawo obciążyć Zleceniodawcę 

wynagrodzeniami określonymi w niniejszym zamówieniu w wysokości 100%. 

11. Zleceniodawca jest zobowiązany zapewnić ochronę wynajętego sprzętu zarówno podczas pracy jak i przestojów, 

przerw nocnych przed kradzieżą, dewastacją oraz uszkodzeniem i ponosi pełną odpowiedzialność materialną za 

powstałe szkody w wysokości kosztów ich usunięcia. Strony zgodnie wyłączają prawo zatrzymania i/lub zastawu co 

do jakichkolwiek przedmiotów majątkowych Zleceniobiorcy oraz zgodnie wyłączają możliwość potrąceń co do 

jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszego zlecenia.  

12. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość przysłania innego żurawia o parametrach potrzebnych do wykonania 

zlecenia. 

13. Zleceniobiorca zastrzega możliwość przekazania do realizacji usług objętej niniejszym zleceniem innemu 

przedsiębiorcy. Warunki zlecenia przyjęte niniejszym zamówieniem będą zachowane przez przedsiębiorcę 

realizującego usługę.  

14. Zlecenie ważne do……………………….. 

15. Wszelkie spory rozstrzygane są przez Sąd miejsca prowadzenia działalności Zleceniobiorcy. 


