SZCZEGÓŁOWA UMOWA NAJMU
nr……………………….. z dnia: …………………..
zawarta pomiędzy:
Usługi Remontowo – Budowlane SZYMBUD Szczepan Krzewicki, z siedzibą w: 34-371 Ujsoły, ul. Turystyczna 11
NIP: 553-137-37-36, REGON: 072275229, reprezentowane przez Szczepana Krzewickiego, zwanym w dalszej części umowy
Wynajmującym a:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w:……………………………………………………………………………………………………………………………
NIP/PESEL: ……………………………REGON/NR DOWODU: ……………………..…………KRS: …………………………..
reprezentowanym przez: ………………………………………………, zwanym w dalszej części umowy Najemcą,
o następującej treści:
1.

Przedmiotem umowy jest najem następującego sprzętu budowlanego:
Urządzenie

Nr seryjny

Szacunkowa wartość

Czynsz netto
[zł/dobę]

2.

Umowa najmu zostaje zawarta na okres od ………………………….....do ………………………………......

3.

W przypadku odbioru osobistego miejscem odbioru i zwrotu przedmiotu najmu jest filia firmy Wynajmującego
znajdująca się w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek 56.

4.

Miejsce pracy przedmiotu najmu, a w przypadku usługi transportowej świadczonej przez Wynajmującego także miejsce
dostarczenia maszyny:……………………………………………………………………………………..............................

5.

W przypadku świadczenia przez Wykonawcę usługi transportu przedmiotu najmu koszt tejże usługi wynosi:
……………………………………………………………

6.

Pobrano kaucję w wysokości: ……………………zł netto. Pobrano zaliczkę w wysokości: ………………………zł netto.

7.

Zapłata należności z tytułu umowy najmu nastąpi w następujący sposób:
………………………………………………………………………………………………………………………………..

8.

W przypadku opóźnienia z zapłatą czynszu Wynajmujący zastrzega sobie prawo naliczenia Najemcy umownych odsetek
w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki.

9.

Urządzenie będące przedmiotem najmu zostało wydane kompletne i bez wad.

10. Urządzenie, o którym mowa w pkt.9 umowy zostało wydane czyste i z pełnym zbiornikiem paliwa.
11. W przypadku zwrotu urządzenia zabrudzonego Wynajmujący obciąży Najemcę kosztem czyszczenia urządzenia w
kwocie 50,00 zł netto.
12. W przypadku zwrotu urządzenia z niepełnym zbiornikiem paliwa Wynajmujący obciąży Najemcę kosztem brakującego
paliwa w kwocie 6,00 zł netto za litr.
13. Ryzyko uszkodzenia lub straty maszyny przechodzi na Najemcę w chwili odbioru przez niego przedmiotu najmu.
14. Najemca został poinformowany i przeszkolony co do prawidłowego wykorzystywania maszyny, która jest przedmiotem
najmu i zobowiązuje się użytkować go zgodnie z instrukcją obsługi.
15. Najemca zapoznał się z Regulaminem najmu sprzętu budowlanego obowiązującym w U.R-B. SZYMBUD i akceptuje go
w całości bez zastrzeżeń.
16. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
17. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
WYNAJMUJĄCY

NAJEMCA

