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UMOWA NR.: ……………………………….. O WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU ZASTĘPCZEGO
Zawarta w dniu ____________ w Warszawie pomiędzy:
firmą EKO-BHL spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Połczyńskiej 89 w Warszawie (kod 01-301),
reprezentowaną przy zawieraniu niniejszej umowy przez: ______________________________
zwaną dalej „EKO-BHL”
a

reprezentowaną przy zawieraniu niniejszej umowy przez ______________________________, zwaną/ym dalej „Wynajmującym”
1. EKO-BHL oddaje Wynajmującemu do używania urządzenie/a określone w załączniku do Umowy w punkcie SPECYFIKACJA
SPRZĘTU. Wartość każdego z urządzeń została określona w załączniku do Umowy. Oddanie urządzenia do używania następuje na
czas oznaczony w załączniku do Umowy jako OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY. Dla potrzeb Umowy urządzenie/a będzie/ą
nazwane dalej „Sprzętem”.
2. Wynajmujący może wykorzystywać Sprzęt wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją dołączoną do Specyfikacji
Sprzętu. Wynajmującemu nie wolno udostępnić osobom trzecim, sprzedać, ani też inaczej rozporządzić Sprzętem.
3. EKO-BHL potwierdza, że Sprzęt będzie sprawny w normalnym zakresie funkcjonalności, z wymaganymi akcesoriami oraz że
zostanie dostarczony lub odebrany przez Wynajmującego z siedziby EKO-BHL w opakowaniu zbiorczym, zwanym dalej „skrzynią”,
które ma dodatkowo zabezpieczać urządzenia.
4. Sprzęt zostanie odebrany przez Wynajmującego z siedziby EKO-BHL lub dostarczony Wynajmującemu przez przewoźnika – według
wyboru Wynajmującego. Wynajmujący podpisem pod dokumentem w/z (potwierdzenie odbioru) lub pod listem przewozowym
potwierdza, że odebrał kompletny Sprzęt w skrzyni wraz z instrukcją obsługi, listą elementów urządzenia i załączonych akcesoriów.
Niekompletność Sprzętu w chwili jego dostarczenia, winna być zgłoszona przy jego odbiorze przewoźnikowi i bezpośrednio do
EKO-BHL w dniu jego otrzymania. W innym wypadku EKO-BHL ma prawo uznać, że niekompletność nastąpiła podczas używania
Sprzętu przez Wynajmującego. Sprzęt będzie zidentyfikowany poprzez numer seryjny. W przypadku wątpliwości w tym zakresie,
rozstrzygającym będzie numer seryjny Sprzętu, jaki zostanie podany Wynajmującemu wraz z listem przewozowym. Niezgodność tego
numeru z numerem seryjnym na Sprzęcie, Wynajmujący powinien zgłosić EKO-BHL niezwłocznie po dostarczeniu Sprzętu.
5. Koszty przewozu Sprzętu oraz jego zwrotu ciążą na Wynajmującym.
6. Od chwili odbioru Sprzętu Wynajmujący ponosi samodzielną odpowiedzialność wobec EKO-BHL za skutki korzystania ze Sprzętu.
Wynajmujący odpowiada również za przypadkowe uszkodzenie lub utratę Sprzętu. W przypadku wątpliwości co do możliwości
zastosowania lub parametrów Sprzętu, Wynajmujący powinien zasięgnąć uprzedniej porady u upoważnionego przedstawiciela
EKO-BHL.
7. W wypadku ujawnienia wadliwości któregokolwiek z urządzeń w Okresie Obowiązywania Umowy, Wynajmujący może żądać od
EKO-BHL tylko usunięcia jego wady. Przy czym wadliwość urządzenia istniejąca w chwili jego dostarczenia winna być zgłoszona
EKO-BHL najpóźniej w terminie 24 godzin, licząc od czasu jego dostarczenia; w innym wypadku EKO-BHL nie ma obowiązku
usuwania wadliwości Sprzętu. W przypadku wadliwości Sprzętu (przy zastrzeżeniu postanowień zdania poprzedniego) Okres
Obowiązywania Umowy ulega zawieszeniu na czas od daty dostarczenia Sprzętu do EKO-BHL do daty zwrotu naprawionego Sprzętu
Wynajmującemu. Uszkodzenie Sprzętu w okresie dysponowania nim przez Wynajmującego powoduje automatyczne wygaśnięcie
obowiązku EKO-BHL udostępnienia Sprzętu, z zachowaniem postanowień Umowy, o jakich mowa w punktach 8–14 Umowy.
8. Kompletny Sprzęt w skrzyni, instrukcja obsługi, lista elementów urządzenia, a także załączone akcesoria (przewody, wózek itp.)
zostaną zwrócone do siedziby EKO-BHL, przy ul. Połczyńskiej 89 w Warszawie, najpóźniej na następny dzień roboczy po zakończeniu
Okresu Obowiązywania Umowy do godziny 16.00.
9. Sprzęt powinien zostać zwrócony EKO-BHL w stanie nie pogorszonym. Wynajmujący odpowiada w każdym wypadku za utratę lub
uszkodzenie Sprzętu według jego wartości określonej w załączniku - w okresie od daty odbioru Sprzętu do daty faktycznego zwrotu
Sprzętu do EKO-BHL.
10. EKO-BHL ma prawo do oceny stanu Sprzętu (w tym akcesoriów) po ich zwrocie przez Wynajmującego, w terminie
uwzględniającym czas potrzebny do przeprowadzenia jego testów. Nie później niż 3 dni od daty odbioru Sprzętu, EKO-BHL może
zgłosić Wynajmującemu pocztą elektroniczną zastrzeżenia co do stanu Sprzętu. Jeśli ocena wykaże pogorszenie stanu Sprzętu
(w szczególności jego uszkodzenie), EKO-BHL uzyskuje prawo żądania od Wynajmującego odpowiedniego odszkodowania. Według
swego wyboru Wynajmujący będzie zobowiązany do zapłaty tego odszkodowania lub do zakupu Sprzętu za cenę odpowiadającą jego
wartości wskazanej w załączniku - w terminie 3 dni od daty otrzymania pisma z zastrzeżeniem.
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11. Z tytułu korzystania ze Sprzętu, EKO-BHL ma prawo do jednorazowej opłaty w wysokości netto 300,00 zł (trzysta złotych). Opłata
będzie wymagana w terminie 3 dni od dnia wystawienia przez EKO-BHL faktury. Do opłaty zostanie doliczony podatek VAT
w odpowiedniej wysokości. Opłata nie będzie należna za urządzenia, z których Wynajmujący nie będzie mógł korzystać z uwagi na ich
wadliwość, zgłoszoną wyłącznie w trybie pkt 7 Umowy, należną za okres do chwili dostarczenia urządzenia wolnego od wad.
12. W przypadku nie zwrócenia Sprzętu w terminie opisanym w punkcie 8 i w załączniku do Umowy (lub ostatecznie w terminie
późniejszym, ale uzgodnionym z EKO-BHL), Wynajmujący będzie zobowiązany do zapłaty EKO-BHL kary umownej za nie zwrócenie
Sprzętu w wysokości 3% wartości niezwróconych urządzeń za każdy dzień opóźnienia w jego zwrocie. EKO-BHL zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokością karę umowną.
13. Strony uzgadniają, że EKO-BHL nie ponosi odpowiedzialności za szkody Wynajmującego i osób trzecich:
a) o charakterze utraconych korzyści i zysków;
b) spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi korzystaniem, użytkowaniem, transportem
przechowywaniem bądź konserwacją Sprzętu;
c) będące następstwem posługiwania się Sprzętem niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami;
d) inne spowodowane lub ujawnione w związku z sytuacjami powodującymi utratę gwarancji na Sprzęt.

składowaniem

lub

14. EKO-BHL upoważnia osobę wskazaną w załączniku do Umowy do wszelkich działań i składania oświadczeń związanych z jej
wykonywaniem. Wynajmujący upoważnia osobę wskazaną w załączniku do Umowy do wszelkich działań i składania oświadczeń
związanych z jej wykonywaniem.
15. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Umowa może
zostać zmieniona wyłącznie w formie pisemnego aneksu.
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ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NR.: …………………………………….. O WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU ZASTĘPCZEGO
z dnia______________________
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY:
od dnia otrzymania przesyłki ze Sprzętem przez Wynajmującego
do dnia otrzymania Sprzętu przez EKO-BHL
SPECYFIKACJA SPRZĘTU:

nazwa

numer seryjny

wartość netto

1 pistolet
2 jednostka
3 powielacz
4 płyta główna
5 wózek
6 skrzynia
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2 000,00 PLN
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