
Data/Date:

ZLECENIE / ORDER FORM

Zleceniodawca/ Hirer:  Zleceniobiorca/ service provider:

Podpisując oświadczasz, iż znane są ci warunki najmu sprzętu F.U.S.U.B SOŁTYS.

..............................................................................................
Nazwa i adres (Name and address of  the company)

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

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

Telefon (phone number): .............................................................

fax: .............................................................

NIP: .............................................................

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

Firma Usługowo-Sprzętowa

Usługi Budowlane

Sołtys Władysław

43-100 Tychy, ul. Cielmicka 51/7

NIP: 646-101-03-24

tel.: 32 216 97 54

fax: 32 216 97 54

kom.: 695 166 227

e-mail: soltys@dzwigi.org

www.DZWIGI.org

Typ żurawia:
Crane type:

Rodzaj pracy:
Job nature:

Okres pracy sprzętu:
Work duration:

Miejsce wykonania usługi:
Location:

Uzgodniona cena:
(netto) [PLN]

Rate:

Forma płatności:
Payment type:

Osoba kontaktowa:
Contact number:

Uwagi:
Notes:

Najem/godz: Dojazd/km: Ryczałt:

Przelew w terminie ........ dni roboczych
Bank transfer in ........ days

Gotówka
Cash

............................................................. .............................................................
Zleceniodawca / pieczęć i podpis

Employer / signature
Zleceniobiorca / pieczęć i podpis

Lessor / Signature

F.U.S.U.B.



DEFINICJE:
a) Zleceniobiorca: Firma, lub osoba fizyczna wynajmująca 
    sprzęt na użytek Zleceniodawcy.
b) Zleceniodawca: Firma, organizacja, lub osoba fizyczna 
    najmująca sprzęt od Zleceniobiorcy na własny użytek.
c) Sprzęt: Określenie obejmujące każdy rodzaj sprzętu: 
     maszyny, pojazdu, osprzętu, akcesoriów, itp.    
     stanowiących przedmiot wynajmu.

Minimalny okres wynajmu sprzętu wynosi 4 godziny, 1. 
co nie obejmuje czasu potrzebnego na przetranspor-
towanie, bądź dojazd sprzętu na miejsce wykonywania 
usługi. 

Czas obejmujący transport komponentów i osprzętu; 2. 
montaż i demontaż osprzętu, takiego jak żurawik pomoc-
niczy, sekcje kratowe, czy też sekcje balastu itp., podlega 
zapłacie ustalonej w warunkach zamówienia. 

Przestój sprzętu spowodowany brakiem jego aktywności 3. 
w miejscu pracy, lecz nie spowodowany usterką sprzętu, 
jest traktowany jako praca sprzętu i podlega standardow-
ym stawką godzinnym lub ryczałtowym określonym w 
zamówieniu. 

Płatność jest dokonywana na podstawie raportu pracy 4. 
sprzętu, podpisanego przez upoważnioną do tego 
osobę, od strony zleceniodawcy, oraz na podstawie 
ustaleń określonych w formularzu zamówienia. 

Ceny ustalone w zamówieniu są cenami netto, do 5. 
których należy doliczyć 23% VAT. 

Zleceniodawca jest całkowicie odpowiedzialny za 6. 
wykonywany zakres prac, oraz ma obowiązek zapewnie-
nia wykwalifikowanego i odpowiednio przeszkolonego 
personelu gwarantującego bezpieczne i należyte nadzo-
rowanie robót w zakresie pracy sprzętu, w tym czynności 
hakowego. Obowiązki te podlegają uregulowaniu 
prawnemu zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Pracy 
i Opieki Społecznej oraz Zdrowia - Dziennik Ustaw - nr 15, 
poz. 58. 

Zleceniodawca jest całkowicie odpowiedzialny za 7. 
zapewnienie i należyte przygotowanie gruntu, po którym 
poruszać się będzie sprzęt, określony jako przedmiot 
najmu. Nawierzchnia powinna być należycie utwardzona, 
stabilna, oraz mogąca dobrze znosić obciążenia spow-
odowane poruszaniem się sprzętu po terenie wykony-
wanych prac. 

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za 8. 
wyrządzone szkody oraz krzywdy włączając, lecz nie 
ograniczając się do: 
i) Jakichkolwiek towarów, lub innych rzeczy podno-
szonych, bądź też przeznaczonych do podnoszenia; 
ii) Jakichkolwiek instalacji naziemnych, bądź podzi-
emnych, takich jak kanalizacje, wodociągi itp.; 
iii) Jakichkolwiek obiegów naziemnych łącznie z zawi-
eszanymi instalacjami kablowymi, lub innymi  
podwieszanymi, bądź wystającymi instalacjami 

mogącymi stać na drodze przemieszczania się, lub w 
obszarze pracy sprzętu; 
iv) Wszelkiego rodzaju nawierzchni, lub gruntu, po 
którym porusza się sprzęt; 
v) Szkód i krzywd spowodowanymi czynnikami 
będącymi poza jego kontrolą, 

W przypadku towarów, lub ładunków wymagających 9. 
niestandardowego rodzaju zawiesi (trawersy, pasów, 
szekli itp.), zleceniodawca, jest zobowiązany do poin-
formowania zleceniobiorcę i zamówienia odpowiednio 
dobranego osprzętu, oraz opracowania odpowiedniej 
instrukcji załadunku/rozładunku oraz podnoszenia. 
9.1. Zamówienie niestandardowego rodzaju zawiesi 
może wiązać się z dodatkowymi kosztami, którymi 
obciążony zostanie zleceniodawca. 
9.2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności 
za szkody, bądź opóźnienia spowodowane brakiem 
odpowiedniego osprzętu, w tym odpowiedniego rodzaju 
zawiesi. 

W przypadku gdy praca sprzętu w danym miejscu wy-10. 
maga uzyskania pozwolenia, bądź autoryzacji jakich-
kolwiek instytucji prywatnych lub publicznych (policja, 
straż pożarna, kontrola ruchu itp.), rządowych, lub władz 
lokalnych, odpowiedzialnością zleceniodawcy jest 
uzyskanie odpowiednich zezwoleń i dokumentów, oraz 
wcześniejsze poinformowanie odpowiednich instytucji 
a także zleceniobiorcy. Odpowiedzialność ta obejmuje 
zapewnienie, iż miejsce pracy sprzętu jest odpow-
iednio przygotowane, a w przypadku dróg publicznych, 
zapewniona jest odpowiednia kontrola ruchu. 

Zleceniodawca zobowiązany jest do zapewnienia 11. 
wolnego i nieograniczonego dostępu do miejsca pracy 
sprzętu dla Zleceniodawcy i jego przedstawicieli oraz 
pracowników. 

W przypadku garażowania, lub postoju sprzętu poza 12. 
godzinami pracy, zleceniodawca zobowiązany jest do 
zabezpieczenia odpowiedniej ochrony przed dewastacją 
i kradzieżą.  

Zleceniodawca jest zobowiązany jest do zapoznania się 13. 
z danymi technicznymi sprzętu będącego przedmiotem 
najmu, dostarczonymi przez Zleceniobiorcę. W przy-
padku zamówienia sprzętu nie mogącego sprostać wy-
maganiom zakresu prac przewidzianych w zamówieniu, 
Zleceniobiorca, ma prawo odmówić wykonania ww. prac. 
W takiej sytuacji, zleceniodawca jest zobowiązany pokryć 
wszelkie koszty związane z transportem, montażem, 
bądź innymi operacjami będącymi przedmiotem 
zamówienia, według standardowych stawek określonych 
w zamówieniu. 

Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy 14. 
wykonania czynności związanych z pracą sprzętu, jeżeli 
którykolwiek z ww. warunków zamówienia nie zostanie 
spełniony w sposób satysfakcjonujący.

WARUNKI NAJMU SPRZĘTU:


