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Ogólne warunki wynajmu wózka widłowego

§1
Przedmiot umowy

1. Wynajmujący  oświadcza,  że  posiada  prawo
wynajmowania  przedmiotowego  wózka
widłowego,  zwanego  dalej  "wózkiem".  Ponadto
Wynajmujący oświadcza, że wózek jest w dobrym
stanie i jest przydatny do używania, zgodnie z jego
przeznaczeniem.

§2
Wydanie przedmiotu umowy

1. Przekazanie  wózka  zostanie  potwierdzone
stosownym  protokołem  zdawczo  -  odbiorczym,
podpisanym przez obie strony umowy.

2. Od  chwil  wydania  wózka  Najemca  ponosi
niezależnie od przyczyny ryzyko utraty, kradzieży,
zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu
najmu.

3. Wózek będzie używany przez Najemcę wyłącznie
w  miejscu  wskazanym  w  ust.  1,  a  jego  zmiana
wymaga zgody Wynajmującego. 

§3
Czynsz najmu i warunki płatności

1. Fakturę z tytułu najmu Wynajmujący wystawiać 
będzie: po zakończeniu wynajmu w dniu odbioru 
wózka w kwocie proporcjonalnej do okresu 
wynajmu lub z  góry proporcjonalnie do 
deklarowanego okresu wynajmu.

2. Niezależnie od powyższych postanowień - czynsz 
określony w umowie może ulec zmianie wskutek 
zmiany stawki podatku od towarów i usług lub 
zasad opodatkowania umowy w trakcie jej 
realizacji. W takim przypadku Wynajmujący ma 
prawo automatycznie i bez wcześniejszego 
powiadomienia dostosować w odpowiednim 
zakresie kwotę rat czynszu przypadających na 
dzień wejścia w życie nowych przepisów 
podatkowych.

3. Najemca zobowiązany jest do zapłaty czynszu 
określonego w umowie w określonym terminie od 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4. Najemca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku 
VAT, posiada nr NIP i wyraża zgodę na 
wystawienie faktury VAT bez swojego podpisu.

5. Najemcę obciążają wszelkie wydatki związane z 

eksploatacją i korzystaniem z przedmiotu najmu.

§4
Okres obowiązywania umowy

1. Wynajmującemu  przysługuje  prawo
wypowiedzenia  niniejszej  umowy  ze  skutkiem
natychmiastowym w razie:
• nienależytego  wykonywania  przez  Najemcę

postanowień  niniejszej  umowy,  w
szczególności użytkowania przedmiotu najmu
w niewłaściwy sposób,

• zalegania  przez  Najemcę  z  zapłatą  czynszu
najmu płatności.

2. Najemcy  przysługuje  prawo  wypowiedzenia
niniejszej  umowy ze  skutkiem natychmiastowym
w  razie  ujawnienia  wad  przedmiotu  najmu
istniejących  w  chwili  wydania  rzeczy
uniemożliwiających  korzystanie  z  niej  lub  jeśli
wady  takie  powstaną  później,  a  Wynajmujący
mimo  wezwania  Najemcy  nie  usunie  ich  w
terminie  48  godzin  lub  ich  usunięcie  okaże  się
niemożliwe, a Wynajmujący nie podstawi zgodnie
z  niniejszą  umową  wózka  zastępczego  na  czas
usunięcia wady. 



§5
Obowiązki Stron

1. W  razie  przypadkowego  lub  z  winy  Najemcy
uszkodzenia bądź zniszczenia wózka koszty naprawy
ponosi w całości Najemca.
2. Wszelkie  remonty  i  naprawy  wózka  mogą  być
wykonywane jedynie przez Wynajmującego.  
3. W  przypadkach  wskazanych  w  ust.  2,  3  i  4
powyżej remonty, naprawy i inne czynności serwisowe
nie  są  objęte  czynszem  określonym  w  §  3  ust.  1  i
zostaną  wykonane  przez  Wynajmującego  na  koszt
Najemcy,  w  szczególności koszt  robocizny  wynosić
będzie  netto  70  PLN/h,  a  koszt  dojazdu  do  miejsca
używana wózka określonego w § 1 wynosić będzie 50
PLN.  Koszty  poniesione  przez  Wynajmującego  w
związku  z  powyższą  sytuacją  zostaną  naliczone
oddzielnie na fakturze VAT. Faktura taka płatna będzie
do 14 dni. 
4. Wynajmujący  zobowiązuje  się  do  odbioru  i
utylizacji  zużytych  materiałów  eksploatacyjnych,  w
tym baterii i ich części, na własny koszt.
5. Każdorazowy czas reakcji na wezwanie serwisowe
będzie  nie  dłuższy niż  12  godzin  w dni  robocze,  w
godzinach  7.00-16.00  (bez  sobót,  niedziel  i  dni
ustawowo wolnych od pracy).
6. W  przypadku  zaistnienia  wątpliwości  co  do
przyczyny uszkodzenia lub zniszczenia wózka, co ma
wpływ  na  określenie  strony  ponoszącej  koszty  jego
naprawy,  przed  przystąpieniem  do  naprawy  strony
zobowiązane  są  ustalić,  która  ze  stron  zostanie
obciążona  kosztami  naprawy  wózka.  Ustalenia  te
strony zobowiązane są potwierdzić na piśmie.
7.  W przypadku niemożności polubownego ustalenia
strony  zobowiązanej  do  pokrycia  kosztów  naprawy
wózka, strony powołają niezależnego rzeczoznawcę w
celu ustalenia przyczyny uszkodzenia lub zniszczenia
wózka  oraz  podmiotu  zobowiązanego  do  pokrycia
kosztów  naprawy.  Koszty  powołania  rzeczoznawcy
obciążają  obie  strony  w  równych  częściach.  W
przypadku  ustalenia  jednak,  iż  odpowiedzialność  za

uszkodzenie lub zniszczenie wózka ponosi wyłącznie
jedna ze stron, strona ta zobowiązana jest do pokrycia
kosztów rzeczoznawcy w całości.
8.  Najemca  zobowiązany  jest  należycie  dbać  o
wózki, a w szczególności:
 zapewnić  właściwe  warunki  pracy  i

przechowywania wózków zgodnie z dokumentacją
techniczno-ruchową (DTR) producenta,

 wykonywać  czynności  z  zakresu  obsługi
codziennej  zgodnie  z  DTR  producenta,  na
podstawie dostarczonego protokołu „check lista” w
osobnym załączniku,

 zapewnić użytkowanie wózków tylko przez osoby
uprawnione i stosownie przeszkolone,

 wykorzystywać  wózki  zgodnie  z  ich
przeznaczeniem,

 w przypadku wózków elektrycznych kontrolować,
eksploatować  i  ładować  baterie  zgodnie  z  DTR
producenta.

9. Najemca  zobowiązuje  się  nie  dokonywać  bez
autoryzacji  Wynajmującego  żadnych  zmian,  ani
przeróbek w wózku stanowiącym przedmiot niniejszej
umowy.
10. Najemca zobowiązany jest  sygnalizować
przedstawicielowi  Wynajmującego  wszystkie
nieprawidłowości  zauważone  w  trakcie  eksploatacji
sprzętu  nie  później  niż  2  godziny  od  chwili  ich
ujawnienia. Wszelkie awarie wynikające z zaniedbania
powyższego  obowiązku  będą  traktowane  jako
niewłaściwa eksploatacja wózka.
11. Najemca  zobowiązany  jest  wyznaczyć  osobę
odpowiedzialną  za  wszystkie  kontakty  niezbędne  do
wypełnienia wymagań niniejszej umowy.

§6
Świadczenie usług serwisowych

1. Wynajmujący  wydeleguje  minimum  jednego
technika  serwisu,  który będzie  posiadał  odpowiednie
narzędzia  i  wiedzę  do  obsługi  i  naprawy  wózków

będących przedmiotem umowy.
2. W  przypadku  awarii  powodującej  wyłączenie
wózka  z  eksploatacji  Wynajmujący  zobowiązuje  się
przystąpić do naprawy wózka w ciągu 12 godzin od
chwili otrzymania powiadomienia o wystąpieniu awarii
w dniu roboczym.
3.  W przypadku awarii nie powodującej wyłączenia
wózka  z  eksploatacji  Wynajmujący  zobowiązuje  się
przystąpić do naprawy wózka w ciągu 24 godzin od
chwili otrzymania powiadomienia o wystąpieniu awarii
w dniu roboczym.
4. Jeżeli  naprawa  wózka  wymaga  dłuższego  czasu
niż  48  godzin,  Wynajmujący  zobowiązany  jest
podstawić  do  dyspozycji  Najemcy  w  ciągu  1  dnia
dodatkowy wózek zastępczy, o parametrach zbliżonych
do  parametrów  wózka,  który  uległ  awarii.  Przy
naprawie objętej usługą serwisową wliczoną w czynsz
określony  w  §  3  ust.  1  koszt  wózka  zastępczego
pokrywa  Wynajmujący,  natomiast  w  przypadku
pozostałych  napraw  płatnych  dodatkowo  przez
Najemcę,  wózek  zastępczy może  zostać  dostarczony
Najemcy po zawarciu odrębnej umowy.
5.  Przedstawiciel  serwisu  Wynajmującego
zobowiązany  jest  po  każdej  wizycie  sporządzić
protokół zawierający co najmniej:
 opis wykonanej pracy,
 opis stanu wózka po zakończeniu pracy,
 ewentualne  uwagi  dotyczące  konieczności

wykonania  prac  nie  objętych  niniejszym
zleceniem, opis ewentualnych nieprawidłowości w
zakresie eksploatacji i obsługi codziennej wózka.

§7
Ubezpieczenie

Obowiązek  ubezpieczenia  wózka  od  odpowiedzialności
cywilnej (OC), z tytułu szkód wyrządzonych przez wózek
stanowiący  przedmiot  niniejszej  umowy  w  okresie  jej
obowiązywania,  oraz  koszty z  tym związane  -  w całości
spoczywają na Wynajmującym.



§8
Obowiązki Najemcy

1. Najemca przyjmuje od Wynajmującego przedmiot
umowy w takim stanie,  w jakim się  on  znajduje  na
dzień jego odbioru.
2. Najemca zobowiązany jest  użytkować  przedmiot
najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami
prawidłowej  eksploatacji,  w  szczególności
zobowiązany jest:
a) Zapewnić właściwe warunki eksploatacji wózka,
b) Zapewnić  właściwe  warunki  przechowywania

wózka,
c) Zapewnić  użytkowanie  wózka  wyłącznie  przez

odpowiednio przeszkolone i uprawnione osoby,
d)  Eksploatować  wózek  zgodnie  z  jego

przeznaczeniem.
3. Dodatkowo Najemca zobowiązuje się do:
a) informowania  Wynajmującego  o  potrzebie

wszelkich  napraw  i  remontów  niezbędnych   do
prawidłowego  eksploatowania  wózka  w  celu
zachowania go w stanie nie pogorszonym, ponad
normalne zużycie,

b) oddania  do  dyspozycji  przedstawiciela
Wynajmującego,  podczas  każdej  interwencji,
odpowiedniego  lokalu  umożliwiającego
konserwację i naprawę na miejscu,

4. Najemca oświadcza niniejszym, iż zapoznał się z
instrukcją obsługi wynajmowanego wózka oraz baterii
i  zobowiązuje  się  do  ich  bezwzględnego
przestrzegania.
5. Najemca  nie  może  bez  zgody  Wynajmującego
przekazać  wózka  do  bezpłatnego  używania  osobie
trzeciej, podnajmować go, czy też udostępniać na innej
podstawie.

6. Najemca  ma  obowiązek  bezzwłocznego
poinformowania Wynajmującego - za pomocą emaila
lub  listem  poleconym  za  zwrotnym  potwierdzeniem
odbioru  -  o  każdej  próbie  zajęcia  przedmiotowego
wózka  widłowego  w  ramach  postępowania
egzekucyjnego lub zabezpieczającego, a także podjąć
wszelkie  środki  w  celu  zawiadomienia,  iż  prawo
własności  wózka  widłowego  należy  do
Wynajmującego.

§9
Zakończenie najmu

1. Po  zakończeniu  stosunku  najmu,  Najemca
zobowiązany  jest  niezwłocznie  zwrócić  przedmiot
najmu  Wynajmującemu  w  takim  stanie  w  jakim
powinien  się  znajdować  stosownie  do  prawidłowego
wykonywania niniejszej umowy najmu, tj. w stanie nie
pogorszonym ponad zużycie wynikające  z  normalnej
jego eksploatacji.
2. W  przypadku  zwrotu  wózka  w  stanie
pogorszonym ponad zużycie wynikające  z  normalnej
jego  eksploatacji,  Najemca  zobowiązany  jest  pokryć
wszelkie koszty naprawy wózka.

§10
Postanowienia końcowe

1. Zmiany,  uzupełnienia  oraz  jakiekolwiek
oświadczenia  składane  przez  Strony  w  związku  z
wykonywaniem  niniejszej  umowy  powinny  być
składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Ustalenia  dokonane  w  innej  formie  powinny  być
potwierdzane przez każdą ze Stron w formie pisemnej.
2. Jeżeli  jakiekolwiek  postanowienia  niniejszej
umowy  okażą  się  nieważne  lub  bezskuteczne,  nie

będzie  to  miało  wpływu  na  pozostałe  postanowienia
umowne. W takim przypadku Strony zobowiązują się
zawrzeć  aneks  do  umowy,  w  którym  formułują
postanowienia  zastępcze,  których  cel  gospodarczy
będzie równoważny do celu postanowienia nieważnego
lub bezskutecznego.
3. Strony  ustalają  wzajemne  adresy  dla
korespondencji  wskazane  w  nagłówku  niniejszej
umowy.  W przypadku zmiany adresu  przez  jedną  ze
Stron, jest ona zobowiązana niezwłocznie zawiadomić
o  tym  drugą  Stronę  jednocześnie  wskazując  nowy
adres.  W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku,
wszelkie  dokumenty  i  zawiadomienia  przesłane  na
adres poprzedni uważa się za skutecznie doręczone.
4. Wszelkie  spory  wynikłe  na  tle  wykonywania
niniejszej  umowy  będą  rozstrzygane  polubownie  na
zasadzie wzajemnych uzgodnień. W przypadku braku
porozumienia  Strony  poddadzą  spór  pod
rozstrzygnięcie  sądu  powszechnego  właściwego  dla
siedziby Wynajmującego.
5. W  sprawach  nienormowanych  niniejszą  umową
zastosowanie  mają  odpowiednie  przepisy  Kodeksu
cywilnego.
6. Umowę sporządzono  w dwóch  jednobrzmiących
egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.


