
 

 

UMOWA WYPOŻYCZENIA Nr __ /__ /____ 
 

Zawarta w dniu ________________ w Krakowie pomiędzy firmą: Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o. 
ul. Centralna 36, 31–586 Kraków, NIP: 6751516925, tel.+48 12 4161600 
zwaną w dalszej części umowy WYNAJMUJĄCYM, oraz firmą: 

[Nazwa]  ____________________________________________________________ 

[Adres]   ____________________________________________________________ 

[Tel]  ____________________________________________________________ 

Reprezentowaną przez: 

[Imię Nazwisko] ___________________________________________________________ 

zwanym dalej WYPOŻYCZAJĄCYM.  

§1 
Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest wypożyczenie sprzętu geodezyjnego, według dołączonego do umowy 
protokołu przekazania (Zestaw tachimetryczny Trimble M3 3”), zwany w dalszej części umowy 
Sprzętem. 

§2 
Terminarz 

1. Umowa wypożyczenia może być zawarta tylko na pełne dni, przyjmując jeden dzień jako 
najmniejszy możliwy czas wypożyczenia sprzętu. Sprzęt zostaje wydany Wypożyczającemu 
zgodnie z datą wpisaną w Protokole wypożyczenia. 

2. Sprzęt zostanie zwrócony Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o. w dniu _____________________ 
3. Łączny czas wypożyczenia wynosi ___________________________________________ 
4. W przypadku niedotrzymania terminu oddania sprzętu do Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o. 

Wypożyczający zostanie obciążony dodatkową płatnością za kolejne doby przedłużenia 
wypożyczenia zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

5. W przypadku niezwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu Wypożyczający 
zobowiązuje się pokryć pełne koszty odkupienia sprzętu według aktualnych cen rynkowych, lub 
też pełne koszty jego naprawy na podstawie rachunku przedstawionego przez Wynajmującego. 
Czas naprawy sprzętu liczy się jako czas wypożyczenia ze wszystkimi skutkami finansowymi. 

6. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z wynajmu cena najmu zostanie przeliczona zgodnie 
z obowiązującym cennikiem. 

§3 
Stan techniczny sprzętu 

1. Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o. przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny 
technicznie oraz zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, co Wypożyczający 
stwierdza własnym podpisem. 

2. Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o. po otrzymaniu sprzętu z wypożyczenia w dniu określonym 
w par. 2 pkt. 2 zobowiązuje się do sprawdzenia jego stanu technicznego. 

3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia bądź zniszczenia sprzętu przez Wypożyczającego, 
Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o. zobowiązuje się do poinformowania o tym Wypożyczającego 
w terminie 5 dni od daty zwrotu.  



 

 

4. W przypadku wystąpienia usterek w działaniu sprzętu podczas najmu, Wypożyczający 
zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym Wynajmującego tj. w dniu 
wykrycia usterki. 

§4 
Zobowiązania Wypożyczającego 

1. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem  
i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikłe z jego 
nieodpowiedniego wykorzystania i wszelkie uszkodzenia sprzętu. 

2. Wypożyczający oświadcza, iż zapoznał się ze sposobem eksploatacji wypożyczonego sprzętu, jego 
stanem technicznym i zasadami BHP przy jego obsłudze Najemca podpisując niniejszą umowę 
kwituje odbiór sprzętu i oświadcza, że nie zgłasza zastrzeżeń do jego stanu technicznego, 
a w razie wypadku powstałego w wyniku jego eksploatacji nie będzie dochodził odszkodowań od 
firmy. 

3. Wypożyczający oświadcza, że posiada uprawnienia do obsługi pobranego sprzętu. 
4. Wypożyczający wyznacza jako  

osobę do kontaktu: _________________________ tel. __________________________ 
§5 

Kary umowne 
1. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu winę ponosi 

Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą przedmiotowego 
sprzętu.  

2. Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o.  zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu 
w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. 
W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego 
sprzętu, według cennika przedstawionego przez Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o. 

§6 
Opłaty umowne 

1. Opłaty za wypożyczenie sprzętu liczone są za pełną dobę. Zwrot następnego dnia do godz. 
11.00._nie dotyczy w przypadku wysyłki) 

2. W przypadku zwrotu sprzętu poprzez firmę kurierską liczone są wszystkie dni robocze 

z wyjątkiem dnia nadania do Wypożyczającego oraz dnia odbioru przesyłki przez 

Wynajmującego po zakończeniu najmu. 
3. Wypożyczający uiści opłatę tytułem czynszu wypożyczenie zgodnie z umową w kwocie: 

_________ netto za dzień wypożyczenia za jeden komplet . 
4. W przypadku wypożyczenia sprzętu na okres powyżej 10 dni Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o 

zastrzega sobie możliwość pobrania od Wypożyczającego kaucji. 
§7 

Postanowienia dodatkowe 
1. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy Sąd dla 

m. Krakowa. 
2. Wypożyczający zgadza się na wystawienie faktury VAT bez podpisu. 
3. Wypożyczający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów wypożyczalni 

zgodnie z Ustawą z dnia 29/08/1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133. poz. 883. 
4. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %. 

 
 

             podpis Wynajmującego    podpis Wypożyczającego 


