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REGULAMIN WYNAJMU APARATURY POMIAROWEJ
Niniejszy regulamin reguluje zasady wynajmu aparatury pomiarowej pomiędzy firmą LAWMET
Anna Andrzejczak ul. Hutnicza 20B, 81-061 Gdynia, zwanej dalej Wynajmującym, a Najemcą
określonym na formularzu „Umowy najmu” sprzętu pomiarowego.
§ 1. Ogólne prawa i obowiązki stron umowy
1.

Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy aparaturę pomiarową zgodnie ze
specyfikacją i na czas określony w formularzu „Umowy najmu”, lista przyrządów dostępna
jest na stronie www.lawmet.com.pl w dziale Wypożyczalnia.

2.

Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem,
należytą starannością i instrukcją obsługi.

§ 2.Wydanie przedmiotu najmu.
1.

Po dokonaniu wpłaty (kaucji) przez Najemcę za wynajęcie przedmiotu najmu oraz po
obustronnym podpisaniu „Umowy najmu”, Wynajmujący zobowiązany jest dostarczyć
Najemcy sprawy sprzęt wraz ze świadectwem wzorcowania oraz instrukcją użytkowania,
w ciągu 48h (w dni robocze) lub w terminie określonym w „Umowie najmu”.

2.

Wydanie przedmiotu najmu może nastąpić poprzez osobisty odbiór w siedzibie
Wynajmującego lub poprzez wysłanie przedmiotu najmu na adres wskazany w „Umowie
najmu”

3.

Okres najmu rozpoczyna się z dniem odbioru sprzętu pomiarowego przez Najemcę.

§ 3. Czynsz najmu i płatność.
1.

Przedmiot najmu wynajmowany jest na doby, najkrótszy okres najmu to 1 doba.

2.

Okres najmu liczony jest od dnia odbioru przedmiotu najmu (w godzinach pracy
Wynajmującego) do dnia zdania przedmiotu najmu (w godzinach pracy Wynajmującego).

4.

Czynsz najmu oblicza się na podstawie obliczonego okresu najmu (ilość dób) razy stawka
za dobę określona w „Umowie najmu”.

3.

Koszty przesyłki przedmiotu najmy na wskazany w Umowie adres i z powrotem do
Wynajmującego ponosi Najemca.

4.

Do naliczonego w powyższy sposób czynszu najmu dolicza się podatek VAT w ustawowej
wysokości, płatny przez Najemcę wraz z czynszem.
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5.

Czynsz jest płatny po otrzymaniu faktury w terminie w niej wskazanym. Brak zapłaty w
terminie uprawnia Wynajmującego do naliczenia odsetek w wysokości ustawowej.

6.

Jeśli Najemca wyrazi na to zgodę koszt czynszu może być pobrany z kaucji zapłaconej
przed udostępnieniem przedmiotu najmu Najemcy.

§ 4. Obowiązek Najemcy do utrzymania przedmiotu najmu w należytym stanie.
1.

Za wszelkie uszkodzenia lub utratę wynajętego sprzętu powstałe w trakcie okresu najmu
odpowiada Najemca i zobowiązuje się do pokrycia w całości ewentualnych strat.

2.

Najemca jest zobowiązany:


w każdy sposób chronić przedmiot najmu przed używaniem w sposób nie
odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu przedmiotu najmu;



do natychmiastowego poinformowania Wynajmującego o jakichkolwiek
uszkodzeniach lub utracie wynajmowanego sprzętu.

§ 5. Zakończenie umowy najmu i zwrot przedmiotu najmu.
1.

Najemca jest zobowiązany zawiadomić wynajmującego w odpowiednim czasie o
zamiarze zwrotu przedmiotu najmu.

2.

Za zwrot przedmiotu najmu uważa się odesłanie/oddanie Wynajmującemu przedmiotu
wynajmu w stanie, w jakim został on dostarczony Najemcy.

3.

W przypadku odsyłania przedmiotu najmu za termin zwrotu uważa się datę przekazania
przedmiotu najmu stosownej firmie kurierskiej, potwierdzonej listem przewozowym.

4.

W przypadku osobistego zwrotu przedmiotu najmu okres najmu kończy się w dniu
dostarczenia przedmiotu najmu łącznie ze wszystkimi częściami koniecznymi do jego
uruchomienia do siedziby Wynajmującego najpóźniej do godz. 15.30.

5.

Najemca jest zobowiązany zwrócić przedmiot najmu w należytym stanie i czysty.

§ 6. Dalsze obowiązki Najemcy.
1.

Najemca nie może bez zgody Wynajmującego przekazać swoich praw i obowiązków
wynikających z umowy najmu na osobę trzecią.

2.

W przypadku oddania przedmiotu najmu w podnajem lub do używania innej osobie bez
pisemnej zgody Wynajmującego, Najemca odpowiedzialny będzie także za jego
ewentualną utratę lub uszkodzenie.
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3.

Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe wskutek prac prowadzonych
przy użyciu przedmiotu najmu przez Najemcę, ponosi wyłącznie Najemca.

4.

Jeżeli Najemca nie zwróci przedmiotu najmu zgodnie z § 5 ust. 2 do 5, jest on
zobowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

§ 7. Inne postanowienia
1.

Sprawy nie unormowane niniejszym regulaminie będą rozstrzygane zgodnie z przepisami
Kodeksu Cywilnego.

2.

Sądem właściwym dla wszelkich sporów związanych z umową najmu jest sąd w Gdyni.

