Umowa wynajmu sprzętu i narzędzi
Zawarta w siedzibie firmy AKA – Szczerbiccy w dniu …………………………….. r.,
pomiędzy:
AKA Szczerbiccy, Ul. Jerzmanowska 15, 54-530 Wrocław, NIP: 894-277-76-90
Zwanym dalej Wynajmującym, a
………………....................................................…………………………………………………………….
zam. w.................................... przy ul…..………………..........................…., kod ……….......
NIP……………………...................
zwanym w dalszej części Najemcą.

1. Wynajmujący przekazuje a Najemca przyjmuje do używania sprzęt na który każdorazowo
będzie otrzymywał dokument WZ wraz z Fakturą w której to wszystkie narzędzia będą
wymienione, będący własnością Wynajmującego, z obowiązkiem zwrotu w stanie
niepogorszonym ponad normalne zużycie.
2. Wynajmujący zapewnia, że sprzęt wynajęty Najemcy jest kompletny i w pełni
sprawny a Najemca to potwierdza.
3. Najemca oświadcza, że :
a) posiada niezbędną wiedzę dla prawidłowej eksploatacji maszyny w okresie najmu.
b) użytkowanie sprzętu będzie zgodne z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
c) zabezpieczy sprzęt przed uszkodzeniem, kradzieżą oraz zniszczeniem,
d) niezwłocznie poinformuje Wynajmującego o zaistniałych awariach, nie później niż w
pierwszym dniu roboczym od jej wystąpienia,
e) nie dokona żadnych samodzielnych napraw bez wiedzy i zgody Wynajmującego,
f) nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem,
Od chwili odbioru sprzętu od Wynajmującego do momentu jego zwrotu Najemca ponosi
odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub dewastacje Najemca ma
obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania. W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia
sprzętu, Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu równowartość jego ceny
rynkowej.

4. W przypadku uszkodzenia sprzętu w okresie najmu Najemca pokrywa koszty
naprawy.
5. Najemca otrzymuję fakturę wartości wynajmowanego sprzętu jako kaucję. Kaucja jest
zwracana Najemcy po zwrocie wynajmowanego sprzętu, bez odsetek. Kaucja stanowi
zabezpieczenie zobowiązań Najemcy względem Wynajmującego, jakie mogą wynikać
z realizacji niniejszej umowy.
6. Najemca za najem sprzętu uiści opłatę w wysokości wynikającej z obowiązującego na dzień
wypożyczenia cennika lub po stawce ustalonej indywidualnie pomiędzy stronami.
7. Umowa zostaje zawarta na okres od .................................... do......................................
z możliwością jej przedłużenia za zgodą Wynajmującego.
8. Z chwilą rozwiązania umowy Najemca zobowiązany jest do zwrotu najmowanego
sprzętu w stanie niepogorszonym poza stopień wynikający z normalnego zużycia
najmowanego sprzętu. Zwrot sprzętu następuje bez odrębnego wezwania pod rygorem
dochodzenia przez Wynajmującego od Najemcy zapłaty pełnej kwoty wartości sprzętu
i dodatkowo zatrzymania pełnej kwoty kaucji.
9. W sprawach nieuregulowanych w postanowieniach niniejszej umowy mają zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
10. Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
Rejonowy właściwy dla siedziby Wynajmującego.
11. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Akceptuję warunki i cennik najmu :
Załącznik :
Nr. 1) Regulamin i cennik
Nr. 2) protokół zwrotu
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