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ZLECENIOBIORCA: 
 
FIRMA HANDLOWO-TRANSPORTOWA LOG-TRANS JACEK MICHALAK 
UL. SŁOWIAŃSKA 52A/3, 72-510 WOLIN 
NIP: 855-120-01-30 
BIURO@LOG-TRANS.PL 
TEL. +48 693 707 606 
WWW.DZWIGI-WOLIN.PL 
 
NUMERY KONT BANKOWYCH: 
PLN: 90 9393 0000 0004 3502 2000 0010, Bank Spółdzielczy w Wolinie 
EUR: PL 77 1910 1048 2793 4285 0380 0003, Santander Bank Polska S.A. 

 
 POTWIERDZENIE ZLECENIA nr …………………………… z dnia ……………………….. 
  

Prosimy uzupełnić puste komórki 

ZLECENIODAWCA 

Nazwa firmy:  

Adres firmy:  

NIP:  

Osoba kontaktowa:  

Telefon:  

Email:  

Email do wysyłki faktur  

MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI 

Adres usługi:  

Data usługi:  

Szacowany czas usługi: 
Od: Do: 

  

Osoba kontaktowa dla 
operatora: 

 

ŁADUNEK 

Opis / rodzaj:  

Waga:   

Szacowana odległość 
przemieszczenia:   
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WYNAJEM ŻURAWIA: 
 

RODZAJ SPRZĘTU 

W przypadku problemów z doborem odpowiedniego sprzętu do Państwa zadania – 
prosimy o kontakt telefoniczny: +48 693 707 606 lub mailowy: biuro@log-trans.pl 

 
Nazwa Udźwig Wysięg Zaznacz 

Liebherr LTM 1030 35 ton 30 metrów □ 

Liebherr LTM 1055 55 ton 
40 metrów  

+16 metrów wysięg 
dodatkowy 

□ 

Liebherr LTM 1095 95 ton 
58 metrów  

+19 metrów wysięg 
dodatkowy 

□ 

Tabele udźwigu są dostępne do pobrania na naszej stronie www.dzwigi-wolin.pl, a także 
będą dołączone do potwierdzenia zlecenia. 
 
WARUNKI PŁATNOŚCI: 
 

FORMA PŁATNOŚCI 

Przedpłata Gotówka Przelew 

□ □ □ 

Termin płatności 

 

 
 
UZGODNIONE KOSZTY: 
 

KWOTA NETTO 

Koszt za roboczogodzinę Koszt za mobilizację (dojazd) Minimalny czas wynajmu 

   

 
Data i podpis zleceniodawcy:              Data i podpis zleceniobiorcy: 

 
 
 

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

 Zapoznałem/am się z ogólnymi warunkami współpracy 

mailto:biuro@log-trans.pl
http://www.dzwigi-wolin.pl/


2022 r. 
___________________________________________________________________ 
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OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY  
 

I. Obowiązki Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy 

 
1. Ogólne warunki współpracy są integralną częścią zlecenia. 

2. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy świadczenie robót poprzez pracę operatora wynajętym sprzętem. 

3. Zleceniobiorca zapewnia, że operatorzy posiadają odpowiednie uprawnienia do obsługi danego sprzętu, które 

zostały wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. 

4. Do obowiązków Zleceniodawcy należy kierowanie pracami prowadzonymi przy użyciu żurawia i nadzór nad jego 

przebiegiem poprzez upoważnioną osobę posiadającą kwalifikacje stosowne do charakteru wykonywanych robót. 

5. Zleceniodawca oświadcza, że w miejscu ustawienia żurawia nie ma wykopów, studzienek, podziemnych kanałów  

i skarp, a także napowietrznych linii energetycznych oraz innych przeszkód powodujących zagrożenie w pracy 

żurawia, a do miejsca pracy żurawia istnieje bezpieczny dojazd. 

6. W przypadku, gdy miejsce usługi wymaga uzyskania pozwolenia, bądź zgody jakichkolwiek instytucji prywatnych 

lub publicznych takich jak policja, straż pożarna, kontrola ruchu, rządowych, lub władz lokalnych, po stronie 

Zleceniodawcy jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń i dokumentów. Odpowiedzialność ta obejmuje 

zapewnienie, iż miejsce pracy sprzętu jest odpowiednio przygotowane, a w przypadku dróg publicznych, 

zapewniona jest odpowiednia kontrola ruchu. 

7. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powierzchni powstałe podczas dojazdu lub 

standardowej pracy żurawia. 

8. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapoznania się z danymi technicznymi oraz tabelą udźwigów załączonych do 

potwierdzenia zlecenia.  

9. Minimalny czas pracy sprzętu wynosi 3 godziny lub zgodnie z zamówieniem. 

10. Opłata za czas pracy żurawia naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę pracy. 

11. W skład czasu pracy żurawia zalicza się: czas potrzebny na przygotowanie żurawia, przerwy technologiczne  

i atmosferyczne, a także wszelkie inne okresy pozostawienia żurawia w dyspozycji klienta za wyjątkiem przestojów 

spowodowanych awarią zawinioną przez Zleceniobiorcę. 

12. Podstawą wykonania zlecenia jest raport pracy sprzętu, podpisany przez upoważnioną osobę ze strony 

Zleceniodawcy.  

13. W przypadku niestandardowych ładunków wymagających specjalnego rodzaju zawiesi przy użyciu: trawersu, 

szekli, pasów itp., Zleceniodawca poinformuje o tym Zleceniobiorcę przed podjęciem zlecenia. 

14. Zleceniodawca zapewnia kadrę hakowych oraz osobę uprawnioną do nadzorowania przebiegu pracy. 

15. W przypadku pozostawania dźwigu na terenie wskazanym jako miejsce usługi przez zleceniodawcę, jest on 

odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie sprzętu przed dewastacją i kradzieżą. 

16. W przypadku rezygnacji z zamówionego żurawia w dniu poprzedzającym wykonanie usługi lub w dniu wykonania 

usługi obciążenie wyniesie 50% stawki dziennej. 

17. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pomocą wypełnionego formularza zlecenia, dostępnego do pobrania na 

stronie: https://log-trans.pl/kontakt. 

 

 

 
 
Sprawdź naszą rzetelność na 
https://rzetelnafirma.pl/XOSJFD93 

 

https://rzetelnafirma.pl/XOSJFD93
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