
 

 

.................................................... 

               Miejscowość i data 
 

UMOWA WYNAJMU SPRZĘTU 

 

............................................................................... 

(nazwa/typ/seria) 

 

 

Umowa  została zawarta w dniu …………………….…. 

 

POMIĘDZY: 

(1) EWART Artur Suchoński z siedzibą: ul. Ludna 15a, 34-300 Żywiec, NIP 5531126883, 

REGON 243524396, reprezentowaną przez: 

Artur Suchoński –  właściciel firmy 

 

            dalej “ Wynajmujący” 

 

a 

 

 

................................................................................................................................................................ 

Firma / Imię i Nazwisko:  

 

 

................................................................................................................................................................ 

NIP / PESEL::   

 

................................................................................................................................................................ 

Adres:   

 

................................................................................................................................................................. 

Tel / E-mail  

         

 dalej „Najemca” 

 

1. Przedmiotem Umowy jest oddanie Najemcy do używania  sprzętu: 

 

................................................................................................................................................... 

wraz z: 

 

................................................................................................................................................... 

 

Łączna wartość wynajmowanego sprzętu w PLN: ...........................................................,                     

słownie:...................................................................................................................................... 

2. Wynajmujący zapewnia, że przekazany Najemcy sprzęt wraz z akcesoriami jest kompletny                             

i  w pełni  sprawny, a  Najemca  potwierdza to składając własnoręczny podpis na Załączniku 

nr 1 do niniejszej umowy. 

 

3. W przypadku uszkodzenia w okresie najmu sprzętu i/lub akcesoriów  (wymienionych w zał. 

nr1) Najemca zobowiązany jest pokryć koszty ich naprawy. 



4. Najemca deponuje kaucję w kwocie ......................         PLN  (płatność gotówką, przelewem*). 

5. Kaucja jest zwracana Najemcy po zwrocie wynajmowanego sprzętu, bez odsetek, nie później 

niż w terminie  3 dni roboczych od momentu zwrotu urządzenia i dokonania zapłaty 

wynikającej z wystawionej faktury VAT.  

6. Kaucja stanowi zabezpieczenie zobowiązań Najemcy względem Wynajmującego, jakie 

mogą wynikać z realizacji niniejszej umowy. 

7. Strony umowy dopuszczają możliwość dokonania kompensaty wzajemnych należności 

i zobowiązań.  

8. Najemca za wynajem sprzętu uiści opłatę w wysokości ............. PLN brutto za dobę 

wynajmu. 

9. Umowa zostaje zawarta na okres od .................... do...................... tj. ……… dobę/doby* 

i może ulec przedłużeniu na prośbę Najemcy i za zgodą Wynajmującego na podstawie 

pisemnej informacji / zamówienia Najemcy (np. e-mail). 

10. Całkowity koszt wynajmu urządzenia  wskazanego  w pkt 1, stanowi iloczyn kwoty 

wskazanej w pkt 7 i okresu najmu /ilości dób/ oraz koszt zakupu elementów zużywalnych 

wskazanych w pkt. 4 lit. b) ZASAD WYNAJMU SPRZĘTU PAROWEGO (Załącznik nr 2). 

11. Opłaty wskazane w pkt.9 Najemca wnosi w momencie zwrotu sprzętu, na podstawie faktury 

VAT wystawionej przez Wynajmującego. 

12. Z chwilą rozwiązania umowy Najemca zobowiązany jest do zwrotu najmowanego sprzętu, 

w stanie niepogorszonym poza stopień wynikający z normalnego użytkowania najmowanego 

sprzętu. Zwrot sprzętu następuje bez odrębnego wezwania, pod rygorem dochodzenia przez 

Wynajmującego od Najemcy zapłaty pełnej kwoty wartości sprzętu wskazanej w pkt 1 

i dodatkowo zatrzymania pełnej kwoty kaucji. 

13. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

Akceptuję warunki najmu: 

 

 

        Wynajmujący:                                                                                      Najemca: 

 

 

 

  

.................................................... ................................................... 

    EWART Artur Suchoński         

                       

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik nr 1 do umowy  

 

 

 

SPECYFIKACJA WYNAJMOWANEGO SPRZĘTU 
 

 

Rodzaj  sprzętu i wartość :  Potwierdzam kompletność i sprawność sprzętu : 

                           (podpis Najemcy)  

 

 

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

.................................................................................. 

...................................................................................

.................................................................................. 

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

.................................................................................. 

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

...................................................................................

 

 

 

Zwrot sprzętu w dniu: ............................................... 

Stan techniczny sprzętu przy zwrocie : ....................................................................................... 

 

 

Podpis WYNAJMUJĄCEGO:                                                                             Podpis NAJEMCY:                                     

  

.................................................... ................................................... 

      EWART Artur Suchoński 


