
 
OGÓLNE WARUNKI WYPOŻYCZENIA MASZYN I URZĄDZEŃ OBOWIĄZUJĄCE W DZIALE SERWISU I WYPOŻYCZALNI FIRMY 
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Najemca:  
 

Podpis Najemcy: 

Adres Najemcy:  
  

Podpis Właściciela: 

Warunki są obowiązujące przy pierwszej oraz każdej kolejnej umowie najmu urządzenia. 
Data zapoznania się z warunkami najmu :  

 

 
OGÓLNE WARUNKI WYPOŻYCZENIA 

(wypełnia się jednorazowo są ważne przy każdorazowo zawieranej umowie najmu ) 
 

§1. 
 
Wynajęte urządzenia pozostają własnością firmy Tako AMK z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pełczyńska 8 
(zwanej dalej Wynajmującym). Najemca nie może sprzedać, odnająć, wypożyczyć lub w inny podobny 
sposób rozporządzać wypożyczonymi urządzeniami. W przypadku zaistnienia faktu rozporządzania 
urządzeniami w sposób określony powyżej, wypożyczony sprzęt podlega bezzwłocznemu zwrotowi 
Wynajmującemu, który nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty Najemcy spowodowane 
wymaganym zwrotem urządzeń. 

 

§2. 
 
Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną i materialną za wszelkie szkody powstałe podczas 
eksploatacji lub transportu wypożyczonych urządzeń. Odpowiedzialność ta określona jest odpowiednimi 
postanowieniami Kodeksu Cywilnego. Najemca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia w zakresie 
obsługi wynajętego urządzenia. 

 

§3. 
 
1. Wynajmujący ma prawo wymagać od Najemcy zabezpieczenia materialnego w zamian za wypożyczone 
urządzenia. W celu zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego wynikających z niniejszej umowy, Najemca 
składa zwrotną kaucję w kwocie ………………………………………………………zł 
(słownie…………………………………………………………………………………………………………). 
2. Kwota kaucji zaliczana jest przez Wynajmującego na poczet czynszu najmu określonego w § 2 ust.1 
Umowy Najmu, oraz na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego powstałych z tytułu realizacji 
niniejszej umowy. Niewykorzystana część kaucji jest zwracana Najemcy na jego rachunek bankowy albo w 
formie gotówki z kasy Wynajmującego, osobie pisemnie przez Najemcę upoważnionej do odbioru gotówki. 
Wydanie gotówki nastąpi jedynie po okazaniu dowodu tożsamości przez osobę odbierającą. Najemca ponosi 
pełne ryzyko nienależytego działania po stronie osoby odbierającej gotówkę. Oryginał upoważnienia do 
odbioru gotówki jest dołączony do protokołu zdawczo – odbiorczego, który pozostaje u Wynajmującego. 
3. Integralną częścią zgrzewarki jest skrzynia transportowa, której wartość wynosi 500,- PLN (netto) .W 
przypadku jej uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia najmujący zostanie obciążony w/w kwotą. 
4. W przypadku zwrotu maszyny nie oczyszczonej, najmujący zostanie obciążony kwotą 200,- za wykonanie 
tej czynności. 

§4. 
 
Wysokość opłat za wypożyczenie sprzętu określona jest w Cenniku Najmu Maszyn i Urządzeń, chyba, że 
Umowa stanowi inaczej. Okres wypożyczenia trwa do czasu formalnego jego zwrotu do siedziby 
Wynajmującego. Niesprzyjające wykonawstwu warunki atmosferyczne oraz inne przyczyny niezależne od 
wynajmującego, utrudniające wykorzystanie urządzenia w okresie jego wypożyczenia nie mają wpływu na 
zmianę wysokości czynszu zawartego w Umowie Najmu. 
 

§5. 
 
Zwracane urządzenia muszą być w pełni sprawne z punktu widzenia ich przeznaczenia i nie mogą posiadać 
uszkodzeń świadczących o niewłaściwym ich użytkowaniu. Zasady właściwego użytkowania wypożyczonych 
urządzeń określone są przez Wynajmującego w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR). Wynajmujący 
dołącza do wypożyczonego urządzenia odpowiedni egzemplarz DTR. Sprzęt musi być zwrócony 
Wynajmującemu w takim stanie w jakim został wynajęty (wyjątek stanowi zużycie podczas normalnej 
eksploatacji), w innym przypadku Najemca zostanie obciążony kosztami czyszczenia, remontu odnowienia 
lub wymiany części. 
Za nie zwrócone elementy sprzętu Najemca zostanie obciążony kosztami ich uzupełnienia według cennika 
części zamiennych. 
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§6. 
 
Najemca zobowiązany jest powiadomić Wynajmującego o zamiarze zwrotu sprzętu co najmniej 24 godziny 
przed planowanym terminem dokonania zwrotu. 
Po zakończeniu okresu wypożyczenia Najemca zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu do 
siedziby Wynajmującego. Przekazanie Wynajmującemu  wypożyczonego sprzętu może nastąpić tylko w 
obecności pracownika Działu Serwisu i Wypożyczalni Wynajmującego. 
 

§7. 
 
Właściciel zachowuje nieograniczone prawo dostępu do miejsca, w którym będzie znajdował się 
wypożyczony sprzęt, aby zapewnić sobie możliwość odzyskania go w przypadku gdyby Najemca naruszył 
którykolwiek z ww. warunków. Koszty związane z odzyskaniem sprzętu obciążać będą Najemcę. 

 

§8. 
 
W przypadku uszkodzenia, awarii, zniszczenia lub utraty maszyny stanowiącej przedmiot umowy Najemca 
jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego o zaistniałym fakcie i postępowania 
zgodnie z instrukcja Wynajmującego. 

§9. 
 
Najemca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów, na które zostanie narażony Wynajmujący a 
powstałych w wyniku awarii, zgubienia lub uszkodzenia urządzenia przez Najemcę lub przez jego 
pracowników. Najemca jest zobowiązany do opłacenia czynszu za wypożyczenie urządzenia, gdy urządzenie 
nie jest wykorzystywane na skutek wyżej podanych przyczyn. Jeżeli w okresie wynajmu urządzenie zostanie 
uszkodzone, zgubione w części lub w całości, Najemca zostanie obciążony wszystkimi kosztami powstałymi 
w wyniku takiego zdarzenia według cen obowiązujących w firmie Wynajmującego. 

 
§10. 

 
Najemca nie może usuwać, zmazywać lub zakrywać tabliczki z nazwą lub znakiem Właściciela lub 
umieszczać na urządzeniu oznaczeń wskazujących na to, że jest jego właścicielem. 
 

§11. 
 
Do wykonywania wszelkich napraw wypożyczonych urządzeń upoważniony jest tylko i wyłącznie 
Wynajmujący. 

§12. 
 
Najemca nie może wypożyczonego urządzenia wynająć lub użyczyć osobie trzeciej bez pisemnej zgody 
Właściciela. 

§13. 
 
Organizacja i koszt transportu urządzenia z siedziby i do siedziby Wynajmującego spoczywa na 
Najemcy. 

§14. 
 
Tylko niniejsze warunki odnoszą się do transakcji wypożyczenia sprzętu. Żadne inne warunki wzmiankowane 
w zamówieniu klienta lub w innych dokumentach związanych z wynajmem urządzeń nie mają zastosowania. 
 


