
OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO FIRMY FLT SPÓŁKA JAWNA M.WANTRYCH 

1. Użyte w umowie wynajmu wyrażenia oznaczają:

Wynajmujący -  firma FLT Spółka jawna M. Wantrych oddaje do używania we 
własnym imieniu urządzenia transportu bliskiego. 
Najemca  – osoba zarówno fizyczna jak i prawna, która bierze podmiot najmu 
do używania we własnym imieniu. 
Przedmiot najmu (urządzenie) – wskazany w umowie model maszyny. 

2. Najemca gwarantuje, że:

• Podane  przez  niego  dane  są  zgodne  z  prawdą,  posiada  pełną  zdolność  do
czynności  prawnych,  nie  toczy  się  przeciw  niemu  żadne  postępowanie,  które
mogłoby doprowadzić do narażenia FLT Spółka jawna M. Wantrych na straty, jest świadom
faktu,  że  obsługa  urządzenia wymaga  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami odpowiednich uprawnień UDT, a FLT Spółka jawna M. Wantrych. nie ponosi
odpowiedzialności za nieprzestrzeganie powyższego wymogu przez Najemcę.

• Najemca jest zobowiązany potwierdzić Wynajmującemu termin zwrotu urządzenia lub
poinformować Wynajmującego o planowanym przedłużeniu okresu najmu, nie później niż na jeden
dzień przed upływem terminu ustalonego w umowie najmu.

• Najemca wyznacza odpowiedzialnego w sprawach dotyczących realizacji niniejszej umowy oraz do
odbioru i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego ww. sprzętu

• Najemca nie może podnająć ani użyczyć osobom trzecim urządzenia będącego przedmiotem najmu.
• Ryzyko utraty lub zniszczenia przedmiotu najmu przechodzi na Najemcę z chwilą wydania

przedmiotu najmu i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i trwa aż do zwrotu przedmiotu
najmu Wynajmującemu i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Wynajmujący gwarantuje, że:

• nie będzie naliczał czynszu dzierżawnego za okres postoju przedmiotu dzierżawy od momentu 
zgłoszenia awarii aż do momentu jej usunięcia, o ile awaria nie nastąpiła z winy Najemcy.

• zobowiązuje się zareagować w celu ustalenia dalszego postępowania zmierzającego do usunięcia 
uszkodzenia w terminie do 12 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia. 

4. Użytkowanie urządzenia:

• Najmujący zapewni wyłącznie uprawnioną obsługę i odpowiada za prawidłowe użytkowanie
zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją obsługi i zasadami bezpieczeństwa, w tym do 
wykonywania przeglądów codziennych urządzenia zalecanych w instrukcji obsługi np. do
kontrolowania poziomu płynów eksploatacyjnych.

• Wyżej wymieniony sprzęt zostanie zwrócony FLT Spółka jawna M.Wantrych w stanie nie
pogorszonym.

• Najemca przez cały okres najmu zobowiązuje się:

- przechowywać przedmiot najmu w warunkach uniemożliwiających jego zniszczenie przez osoby
trzecie lub jego kradzież (np. w bezpiecznym i zamkniętym pomieszczeniu).

- zabezpieczyć przedmiot najmu przed nadmiernym zanieczyszczeniem (np. farbą).

• Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy z tytułu uszkodzeń, nadmiernego zużycia
bądź zanieczyszczenia przedmiotu najmu wynikających z nieprawidłowej jego eksploatacji lub
innych uszkodzeń wynikłych na skutek zaniedbania lub braku nadzoru. Koszty te naliczone zostaną
na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego integralną część niniejszej umowy,
zgodnie z obowiązującym cennikiem Wynajmującego.

• W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niewłaściwej pracy przedmiotu najmu lub
konieczności jego naprawy Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego przerwania jego
użytkowania i zawiadomienia Wynajmującego.

5. Czas trwania wynajmu:

• Pisemne zamówienie Najemcy zaakceptowane i parafowane przez  FLT Spółka jawna M. Wantrych
jest  podstawą  do  jego  realizacji  oraz  wzajemnych  rozliczeń finansowych.  Wszelkie  zmiany
dotyczące  okresu  oraz  cen  najmu  wymagają pisemnej  zgody   FLT Spółka jawna M. Wantrych.
Niezgodne  z  umową  najmu  oraz warunkami,  użytkowanie  podestów  uprawnia   FLT Spółka
jawna M. Wantrych  do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

6. Ceny i rozliczenia:

• Podstawą  do  rozliczeń  finansowych  są  ceny  zaakceptowanie  przez  FLT Spółka jawna M. 
Wantrych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

• Wszystkie omawiane ceny są cenami netto, do których nalicza się podatek VAT 
w wysokości 23%.

• Uwagi zawarte w umowie wynajmu oraz protokole zdawczo-odbiorczym stanowią podstawę do 
wzajemnych rozliczeń między firmami oraz roszczeń finansowych ze strony  FLT Spółka jawna M. 
Wantrych

• Najemca bezwzględnie akceptuje cennik Wynajmującego znajdującego się na stronie: 
https://www.flt-service.com.pl/?cennik

• Płatność za okres wynajmu nastąpi na podstawie faktury VAT. Faktura VAT będzie wystawiana w 
pierwszy dzień  wynajmu. Termin płatności jest ustalany indywidualnie, jednak w przypadku 
pierwszej współpracy płatność musi być dokonana przed przekazaniem urządzenia najemcy. 

Wszystkie zmiany do umowy wynajmu będą wymagały formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. W sprawach nieuregulowanych umową wynajmu Strony będą obowiązywały 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze negocjacji wspólnych, a w 
przypadku sporu będą one rozstrzygane przez właściwy Sąd Gospodarczy we Wrocławiu. 

https://www.flt-service.com.pl/?cennik



