ZAMÓWIENIE USŁUGI Z DNIA:
ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA

Imię i nazwisko:

TRANSDŹWIG Zawadzcy Sp.J.

Firma:

16-300 Augustów, ul. Wypusty 7

Adres:

logistyka@transdzwig.pl

NIP:

NIP: 8461000634 REGON: 790162660

Tel. zlecającego:

tel. +48 87 643-10-60

Tel. na budowie:

tel. kom. +48 693-829-082

Data rozpoczęcia zlecenia:
Godzina:

Data zakończenia zlecenia:

Rodzaj sprzętu:
Opis usługi:
Miejsce wykonania usługi:

Uzgodnione ceny:

Forma płatności:

Praca/h:
gotówka

Min. Rh dziennie:
przelew

termin

Dojazd/km:

Ryczałt:

przedpłata

Uwagi:
Ogólne zarunki zamówienia sprzętu specjalistycznego:
1. Do 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 wykonywanyh prac.
3. Zleceniodawca oświadcza, że posiada wymagane uzgodnienia dotyczące dojazdu dźwigu na stanowisko pracy (oddrogi publicznej) i ponosi
konsekwencje ewentualnych uszkodzeń terenu spowodowanych przejazdem i normalną pracą dźwigu.
4. Do czasu pracy żurawia zalicza się czas potrzebny na montaż i demontaż przeciwwag, przejazdów na miejscu pracy oraz przerw technologicznych,
organizacyjnych, atmosferycznych oraz wszelkich innych okresów pozostawienia żurawia w dyspozycji klienta.
5. W przypadku garażowania żurawia na terenie Zleceniodawcy, jest on odpowiedzialny zawłaściwe 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 zagrożene w pracy żurawia a do miejsca pracy żurawia istnieje bezpieczny dojazd.
7. W przyadku rezygnacji z zamównionego żurawia w dniu poprzedzającym wykonanie usługi lub w dniu wykonania usługi obciążenie wyniesie 50 %
stawki dziennej, minimalnego zamówienia dotyczącego pracy oraz dojazdu żurawia.
8. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez swojego podpisu.
9. Przestój sprzętu spowodowany winą zleceniodawcy podlega stawkom godzinowym lub ryczałtowym określonym w zleceniu.
10. Płatność jest dokonywana na podstawie raportu pracy sprzętu, podpisanego przez upoważnioną do tego osbobę - ze strony zleceniodawcy.
11. W przypadku niestandardowych ładunków np. o nieregularnym kształcie, braku zaczepów, maszyn z nieokreślonym środkiem ciężkości
Zleceniodawca przedłoży instrukcje rozładunku - załadunku.
Zgodnie z art.. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO),
informuje, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma TRANSDŹWIG Zawadzcy Sp.J., NIP:8461000634, z siedzibą w Augustowie, ul. Wypusty 7,
tel. 87/6431060, email: daneosobowe@transdzwig.pl

………………………………………………………………………..
podpis zamawiającego

