UMOWA WYPOŻYCZENIA
Zawarta w dniu …………………………………………………….. roku pomiędzy firmą 2Partners Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością ul. Ks. bpa Bednorza 2a-6/C1; 40-384 Katowice NIP: 6292495080 zwaną w dalszej części umowy
Wypożyczalnią,
oraz (proszę wpisać - nazwę firmy, NIP, adres siedziby)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… -zwanym dalej Najemcą.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wypożyczenie miernika pomiarowego sieci okablowania strukturalnego o specyfikacji
zgodnej z §9, zwanym w dalszej części umowy Sprzętem.
§2
Terminarz
1. Umowa wypożyczenia może być zawarta tylko na pełne doby, przyjmując jedną dobę jako najmniejszy możliwy czas
wypożyczenia sprzętu.
2. Termin wypożyczenia sprzętu od dnia ………………………………………………………do…………….………………………………….
Łączny czas wypożyczenia wynosi ……..…… dni.
3. W przypadku niedotrzymania zadeklarowanego terminu oddania sprzętu do Wypożyczalni Najemca zostanie
obciążony dodatkową płatnością zwiększoną o 100% wysokości opłaty podstawowej za każdą kolejną dobę
wypożyczenia, stosownie do zadeklarowanej ceny wypożyczenia sprzętu.

§3
Miejsce wypożyczenia i zwrotu
1. Sprzęt zostanie wydany Najemcy w miejscu wcześniej ustalonym z opiekunem poprzez telefon lub pocztę
elektroniczną.
2. Miejscami właściwymi do wydania sprzętu jest siedziba Wypożyczalni.
3. Miejscem zwrotu jest miejsce wydania sprzętu.
§4
Stan techniczny sprzętu
1. Wypożyczalnia przekazuje do używania Najemcy sprzęt sprawny technicznie oraz zgodny z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa, co Najemca stwierdza własnym podpisem.
2. Wypożyczalnia po otrzymaniu sprzętu z wypożyczenia w dniu określonym w par. 2 ust. 2 zobowiązuje się do
sprawdzenia jego stanu technicznego.
3. W przypadku stwierdzenia usterek bądź zniszczenia sprzętu, Wypożyczalnia zobowiązuje się do poinformowania o
tym Najemcy w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty zwrotu określonej w par. 2 ust 3.
4. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki
nieprawidłowej eksploatacji.
§5
Protokoły i dane pomiarowe
1. Wszelkie dane i protokoły pomiarowe powinny zostać zabezpieczone przez Najemcę i przeniesione na własny
nośnik przed zwrotem sprzętu.
2. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na sprzęcie dane.

§6
Zobowiązania Najemcy / Kary umowne
1. Najemca oświadcza, ze posiada uprawnienia i umiejętności do obsługi pobranego sprzętu.
2. Najemca zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną
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odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikłe z jego nieodpowiedniego wykorzystania i wszelkie uszkodzenia
sprzętu.
3. W przypadku niezwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu Najemca zobowiązuje się pokryć
pełne koszty odkupienia sprzętu według aktualnych cen rynkowych lub też pełne koszty jego naprawy wyłącznie
w serwisie fabrycznym Producenta. Rozliczenie nastąpi na podstawie rachunku przedstawionego przez
Wynajmującego. Czas naprawy sprzętu liczy się jako czas wypożyczenia ze wszystkimi skutkami finansowymi.
4. Najemca nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu we własnym zakresie.
5. Najemca ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych
okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Najemca ma obowiązek niezwłocznego
poinformowania wypożyczalni.
§7
Opłaty umowne
1. Opłaty za wypożyczenie pobierane są z góry za cały okres wypożyczenia.
Najemca uiszcza w dniu podpisania niniejszej umowy opłatę tytułem czynszu za okres wypożyczenia zgodnie z
umową w kwocie: …………………… PLN netto plus podatek VAT (uzupełnia Wypożyczalnia)
3. W przypadku niedotrzymania zadeklarowanego terminu zwrotu dodatkowa opłata zostanie pobrana w
dniu oddania sprzętu do Wypożyczalni.
§8
Postanowienia dodatkowe
1. Do innych nie uregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy dla siedziby
Wypożyczalni.
3. Umowę oraz załączniki sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§9
Specyfikacja sprzętu
LANTEK III 500 MHz
Lp.

Nazw
a
1. Jednostka główna Lantek III 500 MHz
2. Jednostka zdalna Lantek III 500 MHz
3. Zasilacz
4. Kabel USB
5. Słuchawki
6. Bateria Li-ion
7. Adapter pomiarowy kat. 6A R161051
8. Instrukcja obsługi po polsku
9. Walizka
10. Adapter USB WiFi

.....................................................................
W imieniu Wypożyczalni

Nr
seryjny
1950001
1950002

1937042 i 1937047

Ilość
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1

.....................................................................
Najemca
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