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OGÓLNE WARUNKI WYPOŻYCZENIA MASZYN I URZĄDZEŃ (01.02.2010r.)  

…………………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa firmy wynajmującej) 

OGÓLNE WARUNKI WYPOŻYCZENIA    Najemca akceptuje jednorazowo.  

Dokument jest ważny przy każdorazowo zawieranej umowie najmu. 

 

Wymagania formalne 

1. Wypożyczenia sprzętu może dokonać osoba upoważniona do reprezentowania firmy, bądź będąca 

właścicielem lub współwłaścicielem firmy dokonującej wypożyczenia. Może to też być osoba 

posiadająca pełnomocnictwo właściciela firmy upoważniające do reprezentowania firmy.  

Odbiór odbywa się za okazaniem dowodu osobistego. 

2. Rezerwacja i wypożyczenie maszyny następuje po wpłynięciu pisemnego zamówienia na druku 

firmowym. 

3. Sprzęt może być wypożyczony jedynie firmie, która dostarczyła dokumenty niezbędne do ustalenia 

warunków współpracy.  

4. W przypadku zawierania umowy wekslowej wymagany jest weksel in blanco z pieczątką firmową  

i podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania firmy. 

Warunki wypożyczenia 

1. Przedmiot najmu pozostaje własnością firmy Gerpol Sp. z o.o. (zwanej dalej Wynajmującym). 

Najemca nie może sprzedać, podnająć, wypożyczyć, użyczyć lub w inny sposób rozporządzać 

przedmiotem najmu. W przypadku zaistnienia faktu rozporządzenia przedmiotem najmu w sposób 

określony powyżej, przedmiot najmu podlega bezzwłocznemu zwrotowi Wynajmującemu, który  

nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty Najemcy spowodowane wymaganym 

zwrotem przedmiotu najmu. Naruszenie niniejszych ograniczeń dotyczących przedmiotu najmu 

stanowi ciężkie naruszenie obowiązków Najemcy i powoduje natychmiastowe rozwiązanie Umowy 

Najmu z obowiązkiem uiszczenia całkowitej ceny za cały okres, na który Umowa Najmu została 

zawarta. Nie narusza to uprawnień do dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

2. Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną i materialną  za wszelkie szkody powstałe 

podczas eksploatacji lub transportu przedmiotu najmu. Odpowiedzialność określona jest 

odpowiednimi postanowieniami Kodeksu Cywilnego. 

3. Wynajmujący ma prawo wymagać od Najemcy zabezpieczenia materialnego w zamian  

za przedmiot najmu. Forma i warunki takiego zabezpieczenia określone są przez Wynajmującego 
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 w Umowie Najmu. Zwrot zabezpieczeń w niezmienionej wysokości następuje po dokonaniu zwrotu 

przedmiotu najmu do siedziby Wynajmującego i jednoczesnym spełnieniu wymagań zawartych  

w pkt. 5 i 8 niniejszych Ogólnych Warunków, z zastrzeżeniem, że zwolnienie zabezpieczenia 

następuje po całkowitym doprowadzeniu przedmiotu najmu do stanu używalności i sprawności 

technicznej. 

4. Wysokość opłat za wynajem określona jest w Cenniku Najmu Maszyn i Urządzeń, obowiązującym 

u Wynajmującego, chyba że Umowa Najmu stanowi inaczej. Okres wypożyczenia trwa do czasu 

formalnego jego zwrotu do siedziby Wynajmującego. Niesprzyjające wykonawstwu warunki 

atmosferyczne oraz inne przyczyny niezależne od Wynajmującego, w tym awaria przedmiotu najmu 

powstała z winy Najemcy, zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, wojna, stan wojenny, utrudniające 

lub uniemożliwiające wykorzystanie przedmiotu najmu w okresie jego wypożyczenia nie mają 

wpływu na zmianę wysokości czynszu zawartego w Umowie Najmu. 

5. Zwracany przedmiot najmu musi być w pełni sprawny z punktu widzenia jego przeznaczenia  

i nie może posiadać uszkodzeń świadczących o niewłaściwym jego użytkowaniu. Zasady 

właściwego użytkowania przedmiotu najmu określone są  przez Wynajmującego w Instrukcji 

Obsługi każdorazowo dołączonej do przedmiotu najmu. Przedmiot najmu musi być zwrócony 

Wynajmującemu w takim stanie, w jakim został wynajęty (wyjątek stanowi zużycie powstałe 

podczas normalnej, prawidłowej eksploatacji, zgodnej z zaleceniami producenta), w innym 

przypadku Najemca zostanie obciążony kosztami czyszczenia (100 ÷ 500 zł netto), remontu, 

odnowienia lub wymiany części. Za nie zwrócone elementy przedmiotu najmu Najemca zostanie 

obciążony kosztami ich uzupełnienia według cennika części zamiennych oraz kosztami robocizny. 

6. Najemca zobowiązany jest powiadomić telefonicznie Wynajmującego o zamiarze zwrotu 

przedmiotu najmu co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem dokonania zwrotu.  

Po zakończeniu okresu wypożyczenia Najemca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu najmu  

do siedziby Wynajmującego na własny koszt. Przekazanie Wynajmującemu przedmiotu najmu 

może nastąpić tylko w obecności pracownika Wynajmującego, odpowiedzialnego za wynajem 

maszyn. 

7. Wynajmujący zachowuje nieograniczone prawo dostępu do miejsca, w którym będzie znajdował  

się przedmiot najmu, aby zapewnić sobie możliwość odzyskania go w przypadku, gdyby Najemca 

naruszył którykolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków. Koszty związane  

z odzyskaniem przedmiotu najmu obciążać będą Najemcę. 

8. O fakcie zaistnienia wszelkich uszkodzeń lub działania przedmiotu najmu niezgodnie  
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z opisem zawartym w opisie producenta Najemca zobowiązany jest bezzwłoczne informować 

Wynajmującego.  

9. Najemca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów, na które zostanie narażony 

Wynajmujący powstałych w wyniku awarii, zgubienia, uszkodzenia bądź kradzieży przedmiotu 

najmu. Najemca jest zobowiązany do opłacenia czynszu za wypożyczenie przedmiotu najmu,  

gdy przedmiot najmu nie jest wykorzystywany na skutek wyżej podanych przyczyn.  

Jeżeli w okresie obowiązywania Umowy Najmu przedmiot najmu zostanie uszkodzony, zgubiony 

 w części lub w całości, Najemca zostanie obciążony wszelkimi 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 przedmiocie najmu oznaczeń wskazujących na to, że jest jego właścicielem. 

11. Do wykonywania wszelkich napraw, przeróbek czy też jakichkolwiek modyfikacji przedmiotu najmu 

upoważniony jest tylko  i wyłącznie Wynajmujący. 

12. Najemca nie może przedmiotu najmu wynająć lub użyczyć osobie trzeciej bez pisemnej zgody 

Wynajmującego. 

13. Organizacja i koszt transportu przedmiotu najmu z siedziby i do siedziby Wynajmującego spoczywa 

na Najemcy. 

14. Najemca powierza dane osobowe Administratorowi (Gerpol Instalacje sp. z o.o. sp.k.) do 

przetwarzania danych osobowych w celu prawidłowej realizacji Umowy, zawartej pomiędzy 

stronami. 

15. Najemca powierza do przetwarzania następujące dane osobowe: imię , nazwisko, adres i/lub seria 

dowodu osobistego, pesel, nr telefonu. 

16. Najemca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych 

osobowych. 

17. Najemca ma prawo żądać usunięcia powierzonych danych osobowych oraz ich modyfikacji w 

każdym czasie. Następuje to wyłącznie drogą pisemna na adres: Gerpol Instalacje sp. z o.o. sp.k. 

Mokronos Dolny, ul. Parkowa 19, 55-080 Kąty Wrocławskie lub ido@gerpol.eu . 

18. Administrator jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych 

i nie będzie samodzielnie dysponował danymi osobowymi ani ich wykorzystywał w innym celu niż 

określony w niniejsze umowie. 

19. Dane osobowe najemcy będą przechowywane przez okres wykonania umowy a po jej zakończeniu 

będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. 

mailto:ido@gerpol.eu
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20. Podanie danych przez Najemcę jest dobrowolne aczkolwiek niepodanie danych będzie skutkować 

brakiem zawarcia umowy z Administratorem. 

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy ustawy o ochronie 

danych osobowych ustawa z dnia 10 maja 2018 r.(Dz. U. 2018, poz. 1000). 

22. Szczegółowe warunki wypożyczenia sprzętu określa załącznik do umowy najmu urządzenia  

lub protokół najmu zgrzewarki elektrooporowej.  

23. Zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach postanowienia są bezwzględnie obowiązujące  

i nie można ich zmieniać w umowach najmu, zamówieniach Najemcy lub innych dokumentach 

związanych z umową najmu,  ani w jakikolwiek sposób. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Najemca (nazwa, adres, NIP, osoba posiadająca pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania firmy) 

 

Akceptuję powyższe warunki w całości. 

 

00.00.2013 r. Mokronos Dolny                                                .................................................... 

         data i miejscowość                                        podpis czytelny Najemcy 

 

 

00.00.2013 r. Mokronos Dolny                                                ..................................................... 

         data i miejscowość                                                         podpis czytelny Wynajmującego 


