
               UMOWA WYNAJMU MASZYN I NARZĘDZI NR …………. 
 
Zawarta w …………………… w dniu ………………… r., godzina:………...
Pomiędzy:  Adam Polański Usługi Wynajmu Sprzętu 32-088 Owczary, ul. Topolowa 15. 
Tel.: 729 107 071 email: wynajmijniekupuj@gmail.com zwanym dalej Wynajmującym, 
 
a ……………………………………………………………………………..……………………….. 
zamieszkałym………………………………………………………………………………………...
NIP lub PESEL………………………………Seria i nr dowodu……………………………………  
Telefon…………………………..  zwanym w dalszej części Najemcą.  
1. Wynajmujący przekazuje, a Najemca przyjmuje do używania sprzęt wymieniony poniżej, będący 
własnością Wynajmującego, z obowiązkiem zwrotu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie:

 NAZWA URZĄDZENIA                                                                        NR FABRYCZNY 
                       
1………………………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………………………………
  
2. Wynajmujący oświadcza, a Najemca to potwierdza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy, jest 
w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych wad.
3. Wynajmujący oświadcza, ze otrzymał i zapoznał się z instrukcją obsługi i bezpiecznego użytkowania oraz 
został przeszkolony w zakresie obsługi i bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
4. NAJEMCA zobowiązuje się używać przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami 
określonymi w instrukcji obsługi. NAJEMCA oświadcza, że posiada konieczne umiejętności, aby używać 
prawidłowo przedmiot najmu. 
5. Jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy, powstałych 
w związku z realizacją umowy, Najemca wpłaca kaucję zwrotną w dniu zwrócenia urządzenia
w łącznej wysokości …………………………. zł (słownie…………………………………………….
6. Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu opłatę w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości 
dni najmu i stawki za jedną dobę tj ………………………..zł/doba 
(słownie……………………………………………) brutto.
7. Najemca zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu, nie później niż do 
godziny ………………….  w stanie nie pogorszonym, na swój koszt. W przypadku zwrotu przedmiotu 
najmu po terminie wygaśnięcia umowy najmu, zostanie naliczona opłata za każdy dzień zwłoki według 
obowiązującego cennika.
8. Jeżeli Najemca chce przedłużyć okres najmu, to zobowiązuje się do powiadomienia Wynajmującego 
minimum 2 godziny wcześniej przed upływem czasu uzgodnionego w umowie.
9. Koszt transportu sprzętu obciąża Wynajmującego.
10. Do obowiązków Najemcy należy: użytkowanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją 
obsługi; zabezpieczenie sprzętu przed uszkodzeniem, kradzieżą oraz zniszczeniem; niezwłoczne 
informowanie Wynajmującego o zaistniałych awariach, nie później niż w pierwszym dniu roboczym od jej 
wystąpienia; nie dokonywanie żadnych samodzielnych napraw bez wiedzy i zgody Wynajmującego; 
nie oddawanie przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem; utrzymywanie sprzętu 
w dobrym stanie; pokrywanie z własnych środków kosztów materiałów eksploatacyjnych, w tym kosztów 
paliw oraz napraw wynikłych na skutek niewłaściwej eksploatacji.  



11. Za okres, kiedy dokonywane będą naprawy z winy NAJEMCY czynsz będzie naliczany niezależnie od 
kosztów naprawy urządzenia.
12. Za zwrot urządzeń nie wyczyszczonych pobierana jest opłata w wysokości ………………….zł
13. Od chwili odbioru sprzętu od Wynajmującego do momentu jego zwrotu Najemca ponosi 
odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie. Kradzież lub dewastacje Najemca ma obowiązek 
bezzwłocznie zgłosić organom ścigania.
14. W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu, Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu 
równowartość jego ceny rynkowej. Obciążenie dokonane zostanie przez wystawienie faktury.
15.Wynajmujący ma prawo kontroli Najemcy celem sprawdzenia, czy używa najęte rzeczy zgodnie z ich 
przeznaczeniem i umową oraz czy sprzęt jest należycie zabezpieczony. 
16. Wynajmujący może odebrać przedmiot najmu bez wcześniejszego powiadomienia w przypadku 
niedotrzymania warunków najmu przez Najemcę, przekroczenia okresu najmu bez zgody Wynajmującego, 
podejrzenia o wyłudzenie przedmiotu najmu lub złego zabezpieczenia przed kradzieżą.
17. Najemca dokonuje zapłaty należności za wynajem w dniu zwrotu przedmiotu wynajmowanego. 
18. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nieprzestrzeganie instrukcji obsługi sprzętu 
wynajmowanego oraz zasad BHP będą obciążały Najemcę.
19. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
20. W sprawach nieuregulowanych w postanowieniach niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego.
21. Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy 
właściwy dla siedziby Wynajmującego.
22. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………                                                                                 ……………………………….  
WYNAJMUJĄCY                                                                                                  NAJEMCA 

ROZLICZENIE KOŃCOWE: Pokwitowanie zwrotu sprzętu, dnia . . . . . . . . . . . . . . . . …………..   
Czas trwania najmu: od dnia …………………………….r. do dnia …………….………………r.  
Uwagi dotyczące zwrotu wynajętego sprzętu:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPY I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20016 r.  w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr 119 z 04.05.2016 r. s.1 dalej jako RODO)
Informuję iż:
1.    Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest: Adam Polański Usługi Wynajmu Sprzętu 32-088 Owczary ul. Topolowa 15.
2.    Kontakt: tel. + 48 729 107 071 email: wynajmijniekupuj@gmail.com  
3.    Cel przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy kupna/sprzedaży/wypożyczenia i nie będą 
udostępniane innym odbiorcom. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa zawarta w dowolnej formie na piśmie lub 
ustnie oraz przepisy prawa handlowego i podatkowego. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych 
niemożliwe jest zawarcie umowy.
4.    Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5.    Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych.
6.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7.    Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez wykorzystywanie instrumentu profilowania.
8.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zobowiązań podatkowych tj. 6 lat oraz przedawnienia się roszczeń między 
podmiotami zgodnie  Kodeksem Cywilnym 10 lat.

………………………….
          NAJEMCA


