UMOWA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU

Zawarta w dniu ………………. w Warszawie, pomiędzy
Tremark Sp. z o.o. mieszczącą się przy ul. Modlińskiej 129 lok. U22, 03-186 Warszawa
NIP: 5272449484 REGON:015853350 zwaną dalej Wynajmującym a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Najemcą.

§1
Przedmiot umowy
1. Umowa dotyczy wypożyczenia sprzętu, którego specyfikacja została wyszczególniona w
załączniku nr 1, który stanowi integralną część niniejszej umowy.
2. Sprzęt zostaje wypożyczony dla celów testowych w warunkach rzeczywistych.
§2
Terminarz
1. Umowa wypożyczenia może być zawarta tylko na pełne dni, przyjmując jeden dzień jako
najmniejszy możliwy czas wypożyczenia sprzętu.
2. Okres trwania umowy określa się na dni 14 od daty przekazania sprzętu przez
Wynajmującego do Najemcy.
3. Sprzęt zostaje wydany Wynajmującemu w dniu podpisania niniejszej umowy.
4. Sprzęt zostanie zwrócony Wynajmującemu w dniu …………
5. Najemca zobowiązany jest do odbioru sprzętu osobiście.
§3
Stan techniczny sprzętu
1. Wynajmujący przekazuje do używania Najemcy sprzęt sprawny technicznie oraz zgodny z
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, co Najemca stwierdza własnym podpisem.

2. Wynajmujący po otrzymaniu sprzętu z wypożyczenia zobowiązuje się do sprawdzenia jego
stanu technicznego.
3. W przypadku stwierdzenia usterek bądź zniszczenia sprzętu, Wynajmujący zobowiązuje się
do poinformowania o tym Najemcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty zwrotu
sprzętu.
§4
Zobowiązania Najemcy
1. Najemca oświadcza, że w okresie wypożyczenia sprzęt zostanie użyty i zainstalowany
zgodnie z podanymi warunkami technicznymi.
2. Po wygaśnięciu umowy Najemca zobowiązuje się do zwrotu sprzętu w terminie nie
przekraczającym 1 dna roboczego.
3. Brak zwrotu sprzętu w określonym w umowie terminie, skutkował będzie doliczaniem
kosztów w wysokości 190 zł netto, w przypadku przedłużenia testowania urządzenia (od 1 do
7 dni), po tym czasie brak zwrotu sprzętu traktowany będzie przez Wynajmującego jako
deklaracja jego zakupu. W takim przypadku Wynajmujący ma prawo do wystawienia
faktury VAT z siedmiodniowym terminem płatności, bez podpisu odbiorcy.
4. Sprzęt zostanie zwrócony łącznie z opakowaniem fabrycznym w stanie nieuszkodzonym.
5. Najemca w trakcie trwania umowy ponosi całkowitą odpowiedzialność za powierzony mu
sprzęt. W szczególności spada na niego ryzyko uszkodzeń sprzętu, jego kradzieży, dewastacji,
zalania, uderzenia pioruna itp. W takich przypadkach Najemca pokrywa wszystkie koszty
związane z doprowadzeniem sprzętu do stanu z przed okresu wypożyczenia.
6. Najemca, podczas testowania sprzętu nie może przekroczyć 1000 stron wydruku. Po
przekroczeniu limitu, za każdą stronę drukowaną w kolorze będzie doliczane 0,40 groszy
brutto, za wydruk czarno-biały 0,04 grosze brutto.
§5
Zobowiązania Wynajmującego
1. Wynajmujący zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu zgodnie z ustalonymi w załączniku
nr 1 warunkami.
2. Udzielenia Najemcy niezbędnej pomocy, na zasadzie konsultacji, do uruchomienia sprzętu.
3. Usunięcia na własny koszt wszelkich wad sprzętu.
4. W okresie trwania umowy sprzęt pozostaje własnością Wynajmującego.

§6
Opłaty umowne
1. Wszelkie koszty związane ze zwrotem ponosi Najemca.
2. Ewentualne koszty związane z dojazdem pracownika firmy Wynajmującej na miejsce
instalacji oraz ewentualne koszty uruchomienia sprzętu ponosi Najemca.
3. Zakres i wartość usługi strony określają oddzielnie.
§7
Ustalenia końcowe
1. Sprawy sporne strony umowy będą starały się rozstrzygnąć w sposób polubowny.
2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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