
             Data:  

 

                   ZAMÓWIENIE USŁUGI 

 

Zamawiający:         Usługodawca:                              
(dane do faktury)        

………………………………………………………………………………………… …            EFEKT Sp. z o.o. Sp. k. 
          Nazwa i adres           Przeginia 260 

…………………………………………………………………………………............                32-049 Przeginia 

……………………………………………………………………………………………               NIP 513 024 76 06 

       NIP:  .…………………………………………………………………   e-mail: biuro@zurawie.info 

  Telefon:   …………………………………………………………………   tel. kom. 501 620 618 

   e-mail:   ..……………………………………………………………….    

            Rodzaj i typ  

                 maszyny:   …………….…………………………………………………………………………………………………….. 

          Rodzaj pracy:   ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Miejsce wykonania  

                       usługi:  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

         Data i godzina         Okres wynajmu: 

   rozpoczęcia prac:   …………………………..……………        ………..………………………………………. 

  Uzgodnione ceny  
            Netto [PLN]:      

 

 

             Uzgodniona     

     forma płatności:              Przedpłata ……………………….               Przelew …… dni           Gotówka 
 (proszę zaznaczyć) 

Osoba kontaktowa:  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Informacje dodatkowe:  ………………………………………………………………………………………………………………………………   

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

Zapoznałem się i akceptuję warunki najmu znajdujące się na następnej stronie.      
 
              …….…………………………………………………………….. 
                   Podpis i pieczęć Zamawiającego 

 

za 1 godz. wynajmu:  ………………...   min. ilość godzin:  ………………. 

za 1 kilometr dojazdu/powrotu:  …………………   / ryczałt za dojazd:  ………………………… 

Ryczałt za usługę  ……………………….   do  ..…………    godzin najmu. 

 

 

  

     

PHU EFEKT Bogdan Cioch 

Przeginia 260  
32-049 Przeginia  

NIP 677 124 75 98 

tel.:            12 389 80 68 
tel. kom.:  501 620 618  
e-mail:       biuro@zurawie.info 

www.zurawie.info 



 

 

1. Do obowiązków Usługodawcy należy świadczenie usługi maszyną wraz z operatorem. 
2. Do obowiązków Zamawiającego należy zapewnienie odpowiednio wykfalifikowanego i 

przeszkolonego personelu do prac prowadzonych z użyciem sprzętu - nadzorującego prace, 
kierującego pracami oraz hakowego - sygnalisty zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy a 
także potwierdzenie czasu pracy maszyny w raporcie. 

3. Minimalny dzienny okres najmu sprzętu określony jest w zamówieniu. Nie zalicza się do niego 
dojazd na miejsce pracy i powrót na bazę. 

4. Do czasu  pracy  maszyny wlicza się czas potrzebny na przygotowanie do pracy, złożenie po pracy, 
przejazdy na miejscu pracy, przerwy technologiczne, organizacyjne, przerwy spowodowane 
warunkami atmosferycznymi i wszystkie inne okresy, w których maszyna pozostaje w dyspozycji 
zamawiającego. 

5. Zamawiający ponosi całkowitą odpowiedzialność za przygotowanie nawierzchni, po której będzie 
poruszał się sprzęt oraz na której będzie rozstawiony. Nawierzchnia powinna być odpowiednio 
utwardzona i wystarczająco stabilna. 

6. Podstawą do zapłaty i do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego raport pracy 
sprzętu. 

7. Ustalone ceny zawarte w zamówieniu są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT. 
(nie dotyczy przypadków z „odwrotnym obciążeniem”) 

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody, m. in. na: 
I. Podnoszonych lub przeznaczonych do podnoszenia towarach, rzeczach; 

II. Jakichkolwiek instalacjach podziemnych i naziemnych takich jak wodociągi, kanalizacje itp.; 
III. Jakichkolwiek obiektach naziemnych, również sieciach elektrycznych i innych 

podwieszonych, wystających elementach znajdujących się w zasięgu pracy maszyny. 
IV. Nawierzchni, gruncie, podbudowie po których porusza się i ustawiona jest maszyna 
V. Inne szkody i krzywdy spowodowane czynnikami będącymi poza jego kontrolą. 

9. Jeżeli wjazd lub praca sprzętu wymaga uzyskania pozwolenia jakichkolwiek instytucji prywatnych 
lub publicznych, Zamawiający odpowiedzialny jest za uzyskanie odpowiednich zezwoleń i 
dokumentów oraz do wcześniejszego poinformowania o tym odpowiednich instytucji oraz 
Usługodawcy.  

10. Zamawiający  zobowiązany jest do zapewnienia wolnego i nieograniczonego dostępu do miejsca 
pracy sprzętu dla Usługodawcy i jego pracowników. 

11. W przypadku pozostawienia maszyny poza godzinami pracy na terenie prac, Zamawiający  
zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ochrony przed kradzieżą i zniszczeniem. 

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zlecenia, jeżeli którykolwiek z 
powyższych warunków nie został spełniony w stopniu satysfakcjonującym. 


