
 

 

 
Regulamin wynajmu podnośnika koszowego – zwyżki 

 
Szanowni Państwo, 

nasza firma zapewnia proste i korzystne warunki wynajmu podnośnika koszowego wraz z 
operatorem, a cena jest sumą kosztów pracy operatora, sprzętu oraz odległości miejsca realizacji 
usługi. 
 
Parametry techniczne podnośnika koszowego CELA 25 na podwoziu IVECO Daily: 
- masa własna pojazdu 3,5 t 
- wysokość robocza do 25 m 
- wysięg boczny: 8,5 m – 230 kg, 12 m – 100 kg, 
- udźwig kosza: 230 kg, 
- długość transportowa: 6,75 m bez kosza, 7,35 m z koszem, 
- wysokość transportowa: 2,3 m.  
 
Cennik wynajmu sprzętu netto: 
- pierwsze 3 roboczogodziny – 300 zł, 
- każda następna roboczogodzina – 100 zł 
- dojazd na terenie miasta Świętochłowice – gratis, 
- poza granice Świętochłowic – 100 zł w dwie strony, 
 
Warunki wynajmu: 

a) obsługujemy obszar w promieniu do 40 km od siedziby firmy, 
b) wynajem: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15 (z możliwością wydłużenia czasu pracy), 
c) zamówienie usługi: do godz. 10:00 w dzień poprzedzający jej wykonanie poprzez email na adres: 

- zwyzka@mpgl.pl  
             lub telefonicznie: 32 346 08 53 lub 32 245 40 21, 

d) faktura zostanie wystawiona po rozliczeniu usługi na podstawie „Karty wykonania usługi” (załącznik nr 
1), potwierdzonej przez Zamawiającego w dniu wykonania usługi, 

e) płatność – przelew 14 dni,  
f) minimalny czas wynajmu podnośnika wynosi 3 roboczogodziny, 
g) przy rozliczaniu usługi uwzględniamy każdą rozpoczętą godzinę jako pełną godzinę wynajmu, 
h) przestoje technologiczne wliczane są do czasu wykonania usługi, 
i) podnośnik koszowy obsługiwany jest wyłącznie przez operatora naszej firmy, 
j) fakturę VAT dostarczamy drogą email lub pocztą, 
k) nie wynajmujemy podnośnika do prac takich jak: piaskowanie, malowanie natryskowe; 
l) do całkowitej ceny wynajmu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %, 
m) przed rozpoczęciem pracy podnośnika Zamawiający potwierdza podpisem zapoznanie się z    

Regulaminem na „Karcie wykonania usługi”. Brak podpisu oznacza rezygnację z zamówionej usługi 
oraz obciążenie zamawiającego kosztami z tym związanymi, 

n) za uszkodzenia sprzętu spowodowane przez Zamawiającego lub jego pracowników, zostanie obciążony 
Zamawiający, 

o) do obowiązków Zamawiającego należy kierowanie pracami prowadzonymi z użyciem wynajętego 
sprzętu oraz nadzór nad ich przebiegiem, poprzez upoważnioną osobę posiadającą kwalifikacje 
stosowne do charakteru wykonywanych robót, prowadzonych zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami oraz przygotowanie miejsca pracy. 


