
 

 

 

ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI KOPARKĄ 

 

 
…..……….…………………… 

          /data zamówienia/ 

 

ZLECENIOBIORCA 
 

Firma Remontowo – Budowlana  

„AGBUD” Agata Polak 

ul. Grabnik 3, 36 – 060 Głogów Małopolski 

NIP 813-276-89-95 

Tel. kontaktowy: 668 401 052, 606 410 447 

E-mail: biuro@agbud.net, www.agbud.net 
 

 

ZLECENIODAWCA 
 

Nazwa: _______________________________________________ 

Adres:    ________________________________________________________ 

NIP:       ________________________________________________________ 

Osoba do kontaktu (tel.) __________________________________ 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Data i miejsce, czas wykonania 

usługi 
 

Opis usługi  

Określenie rodzaju/ parametrów 

usługi 
 

Osoba kontaktowa na budowie (tel.)  

Uzgodniona cena (netto) Praca/h  Ryczałt 

Forma/termin płatności  Przelew  Gotówka 

 

POSTANOWIENIA 
 

 

1. Minimalny czas pracy koparki wynosi 3 godziny. Do kwoty netto doliczany jest podatek VAT. 

2. Obowiązkiem Zleceniobiorcy jest świadczenie robót koparką poprzez pracę operatora na jednostce koparki. 

3. Obowiązkiem Zleceniodawcy jest kierowanie pracami prowadzonymi z użyciem koparki i nadzór nad ich przebiegiem, przez 

osobę upoważnioną, posiadającą kwalifikacje stosowne do charakteru wykonywanych robót, prowadzonych zgodnie z 

obowiązującymi normami i przepisami oraz projektem organizacji pracy a także przygotowanie miejsca pracy koparki i 

przeszkolenie stanowiskowe operatorów. 

4. Obowiązkiem Zleceniodawcy jest potwierdzenie wykonanych przez Zleceniobiorcę prac w raporcie pracy lub liście 

przewozowym. Brak podpisu spowodowany nieobecnością osoby upoważnionej do potwierdzenia usługi jest równoznaczny z jej 

potwierdzeniem.  

5. Zleceniodawca oświadcza, że posiada wymagane uzgodnienia dotyczące dojazdu koparki na stanowisko pracy (od drogi 

publicznej) i ponosi konsekwencje ewentualnych uszkodzeń terenu spowodowanych przejazdem i normalną pracą koparki. 

6. W przypadku garażowania koparki na terenie Zleceniodawcy, jest on odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie koparki a 

przed dewastacją i kradzieżą. 

7. Zleceniodawca oświadcza, że w miejscu ustawienia koparki nie ma wykopów, studzienek, podziemnych kanałów i skarp, a także 

napowietrznych linii energetycznych oraz innych przeszkód powodujących zagrożenie w pracy koparki a do miejsca pracy 

koparki istnieje bezpieczny dojazd.  

8. Zleceniodawca zapewnia przy w/w pracach wykwalifikowaną kadrę specjalistów-hakowych oraz osoby uprawnionej do 

nadzorowania przebiegu pracy.  

 
 

 

 

 

 

 

                      …………………………………….                                     ……….…………………………………………… 
                                                     /miejscowość, data/                                                                                      / podpis i pieczęć osoby upoważnionej  do składania zamówień/ 

Dojazd/km

mailto:biuro@agbud.net
http://www.agbud.net/
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