
REGULAMIN WYNAJMU SPRZĘTU PRZEZ MURBET GABRYLEWICZ SP.J.

Wynajmujący MURBET GABRYLEWICZ SP.J., zwana w dalszym ciągu 
WYDZIERŻAWIAJĄCYM  zawiera z DZIERŻAWCĄ określonym w dokumencie wydania 
sprzętu (WW) umowę najmu. Niniejszym poniższy regulamin jest uzupełnieniem do umowy najmu.

1.
WYDZIERŻAWIAJĄCY oddaje w najem DZIERŻAWCY wymienione w dokumencie wydania 
sprzętu WW narzędzia i urządzenia wraz z osprzętem i wyposażeniem dodatkowym, zwane w 
dalszym ciągu umowy przedmiotem najmu. WYDZIERŻAWIAJĄCY udzieli DZIERŻAWCY 
niezbędnych instrukcji co do zasad prawidłowego i bezpiecznego użytkowania i konserwacji 
przedmiotu najmu oraz wyda DZIERŻAWCY przedmiot najmu czysty i sprawny pod względem 
technicznym.

2.
DZIERŻAWCA używać będzie przedmiot najmu zgodnie z instrukcją i jego przeznaczeniem. 
WYDZIERŻAWIAJĄCY uprawniony jest do dokonywania w czasie trwania najmu napraw, 
zabiegów konserwacyjnych i kontrolnych, które uzna za niezbędne dla utrzymania przedmiotu 
najmu w należytym stanie.

3.
DZIERŻAWCA zobowiązuje się używać przedmiot najmu z należytą starannością i odpowiadać
będzie przed WYDZIERŻAWIAJĄCYM za wszelkie szkody, jakie powstaną w przedmiocie najmu 
z przyczyn nie leżących po stronie WYDZIERŻAWIAJĄCEGO. DZIERŻAWCA będzie 
zobowiązany przede wszystkim należycie zabezpieczyć przedmiot najmu przed uszkodzeniem, 
zniszczeniem lub kradzieżą. DZIERŻAWCA ponosi odpowiedzialność za kradzież lub utracenie 
przedmiotu najmu nawet w przypadku, gdy nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie. 
WYDZIERŻAWIAJĄCY zastrzega możliwość uzależnienia wydania przedmiotu najmu od 
wpłacenia przez DZIERŻAWCĘ kaucji na zabezpieczenie odszkodowania za utratę lub 
uszkodzenie przedmiotu najmu. Wysokość kaucji będzie każdorazowo przez Strony uzgadniana. 
Kaucja zostanie zwrócona DZIERŻAWCY na wskazane w odrębnym piśmie konto bankowe w 
terminie 5 dni roboczych po zwrocie przedmiotu najmu i całkowitym rozliczeniu wszystkich umów
DZIERŻAWCY.

4.
W przypadku kradzieży przedmiotu najmu, DZIERŻAWCA zobowiązany jest do zwrotu 
WYDZIERŻAWIAJĄCEMU wartości odtworzeniowej sprzętu w terminie 7 dni od daty 
wystawienia noty obciążeniowej przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO. Wartość odtworzeniowa to 
aktualna wartość maszyny o podobnym przebiegu i roku produkcji. 
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mechanicznego przedmiotu najmu, DZIERŻAWCA
zobowiązany jest do pokrycia całkowitych kosztów naprawy. Gdy sprzęt nie nadaje się do
naprawy Najemca zwróci jego wartość odtworzeniową, zgodnie z wystawioną przez 
WYDZIERŻAWIAJĄCEGO notą obciążeniową w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

5.
Czynsz uiszczany będzie gotówką, kartą lub przelewem na konto oraz w terminie wskazanym na
fakturze. W przypadku nie uiszczenia czynszu w terminie wynikającym z postanowień niniejszej
umowy, DZIERŻAWCA zobowiązany będzie do zapłacenia odsetek. WYDZIERŻAWIAJĄCY ma
prawo obciążyć DZIERŻAWCĘ kosztami dochodzenia od DZIERŻAWCY należności 
wynikających z umowy – do kosztów tych należeć będzie w szczególności wynagrodzenie
kancelarii prawnych lub firm windykacyjnych, którym WYDZIERŻAWIAJĄCY zleci dochodzenie 
roszczeń od DZIERŻAWCY.



6.
W  przypadku  odbioru  przedmiotu  wypożyczenia  przez  WYDZIERŻAWIAJĄCEGO  obecność
DZIERŻAWCY nie  jest  wymagana,  ale  jest  równoznaczna  z  akceptacją  wyniku  przeliczenia
odbioru. Przeliczenie elementów odbywa się wyłącznie w siedzibie WYDZIERŻAWIAJĄCEGO. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności WYDZIERŻAWIAJĄCY sporządzi protokół i prześle go
do  DZIERŻAWCY  w  celu  zwrotu  brakujących  elementów,  a  Ten  w  terminie  7dni  od  daty
otrzymania  protokołu  musi  je  dostarczyć  do  siedziby  Wydzierżawiającego.  Brak  zwrotu
brakujących  elementów  we  wskazanym  terminie  będzie  skutkował  wystawieniem  obciążenia
stanowiącego równowartość ceny rynkowej zakupu brakujących elementów.
W przypadku zwrotu sprzętu spalinowego DZIERŻAWCA ma obowiązek zwrócenia jego z tą samą
ilością paliwa jaką otrzymał od WYDZIERŻAWIAJĄCEGO. Za nadmiar zatankowanego paliwa
WYDZIERŻAWIAJĄCY nie zwraca kosztów tankowania dla DZIERŻAWCY.
Za zwrócenie brudnego sprzętu DZIERŻAWCA może zostać obciążony kosztami jego czyszczenia.
 

7.
Sprawy nie unormowane niniejszym regulaminem bądź umową będą rozstrzygane zgodnie z 
przepisami Kodeksu Cywilnego.


