OGÓLNE WARUNKI NAJMU
(szczegółowe warunki najmu zawarte są w umowie najmu)

WYNAJMOWANE MASZYNY
Maszyny wynajmowane są z „podstawowym” oprzyrządowaniem, tzn:
a) koparki wynajmowane są z łyżką do kopania
(wielkość łyżki uzależniona jest od wielkości maszyny)
b) maszyn przeładunkowe wynajmowane są z chwytakiem dwuszczękowy lub pięciopalczastym
(wielkość chwytaka uzależniona jest od wielkości maszyny)
c) koparki dwudrożne wynajmowane są z łyżką do skarpowania
(wielkość łyżki uzależniona jest od wielkości maszyny)
Istnieje możliwość najmu maszyn z większą ilością oprzyrządowania (oprzyrządowaniem
specjalistycznym). Cena najmu maszyny z dodatkowym oprzyrządowaniu uzależniona jest od
okresu najmu oraz ilości i rodzaju dodatkowego oprzyrządowania.
WYMAGANE DOKUMENTY
Chcąc wynająć maszynę należy przedłożyć następujące dokumenty:
a) wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
b) dokumenty nadania NIP i REGON
c) polisę OC firmy (z zapisem że obejmuje ona maszyny najmowane)
d) podpisaną umowę najmu
e) potwierdzenie wpłaty (czynszu najmu, kaucji)
CENA
Podane stawki są stawkami za dzień najmu maszyny przy założeniu, że w dniu maszyna nie
przepracuje więcej niż 8 mth (w miesiącu 168 mth). W przypadku przepracowania w dniu
wynajmowaną maszyną więcej niż 8 mth (168 mth w miesiącu), każda kolejna przepracowana mth
będzie płatna dodatkowo. Stawka za nadgodziny wynosi 70% podstawowej stawki godzinowej (w
zależności od okresu najmu stawki godzinowe są różne)
PŁATNOŚĆ
Czynsz najmu płatny jest z góry (przed wydaniem maszyny lub na początku każdego nowego
rozpoczętego okresu najmu) na podstawie wystawionej faktury VAT.
Kwoty podane w walucie Euro przeliczane będą na PLN, według kursu sprzedaży EURO dla
NORDEA BANK POLSKA S.A. z dnia wystawienia faktury
KAUCJA
Przy najmie maszyny pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości:
a) dla maszyn marki Bobcat: 500,00 Euro
b) dla maszyn marki Atlas, Terex: 5000,00 Euro

UBEZBIECZENIE
Biorący w najem musi posiadać ważne ubezpieczenie OC, którego przedmiotem jest prowadzona
działalność, posiadane mienie, prowadzone prace budowlane oraz mienie wynajmowane (w polisie
musi widnieć zapis o ubezpieczeniu mienia wynajmowanego)
W przypadku braku ubezpieczenia Najemca pokrywa 100% zaistniałej szkody.
TRANSPORT
Koszty transportu do i z miejsca pracy Przedmiotu najmu ponosi Najemca.
ZABEZPIECZENIE NAJMOWANEJ MASZYNY
Najmowane maszyny muszą znajdować się pod stałym nadzorem
Najemca jest zobowiązany do zabezpieczenia przedmiotu Najmu przed kradzieżą
SPOŚÓB UŻYTKOWANIA
Najemca jest zobowiązany do podania w formie pisemnej Wynajmującemu miejsca pracy i
przechowywania (adresu) przedmiotu Najmu oraz każdorazowej jego zmiany o ile taka w czasie
trwania Umowy Najmu nastąpiła – najpóźniej w momencie dokonania takiej zmiany.
Najemca nie ma prawa udostępnić przedmiotu Najmu osobom trzecim.
Najemca zobowiązany jest do używania urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem wg zasad
bezpieczeństwa (zgodnie z przepisami BHP), a w przypadku wymaganych uprawnień wyłącznie
przez osobę z uprawnieniami i gdzie to konieczne z przepisami UDT zapewniając prawidłową i
właściwą eksploatację, codzienną konserwację, smarowanie i utrzymanie urządzeń
wynajmowanych w czystości.
Paliwo, smary i oleje, codzienną obsługę oraz operatora zapewnia Najemca. Ilość zatankowanego
paliwa w dniu wydania przedmiotu Najmu zostanie określona w umowie – stwierdzone przy
zwrocie braki zostaną doliczone.
USZKODZENIA
Uszkodzenia i awarie przedmiotu Najmu należy zgłaszać natychmiast Wynajmującemu. W
przypadku niemożliwości ich usunięcia w miejscu stacjonowania przez serwis Wynajmującego
Najemca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu Najmu do warsztatu Wynajmującego.
Bezzwłocznego zgłoszenia wymaga również awaria licznika motogodzin o ile taki jest
zamontowany.
Zniszczenia i uszkodzenia wynikłe z niewłaściwej eksploatacji pokrywa Najemca.
SERWIS
Serwis maszyn (wszystkie związane z jego wykonaniem koszty), wykonywany w terminach
określonych w instrukcji Obsługi Maszyny pozostaje po stronie Wynajmującego

ZWROT
Wynajmowaną maszynę należy zdać sprawną (w stanie w jakim została przekazana do najmu)
Wynajmowaną maszynę należy zdać czystą. Kosztami ewentualnego końcowego czyszczenia
zostanie obarczony Najemca.
Wynajmowaną maszynę należy zdać ze stanem paliwa zgodnym ze stanem z jakim maszyna została
wydana. Kosztami ewentualnego „dotankowania” zostanie obarczony Najemca.
WYKUP
Maszyny wynajmowane mogą zostać wykupione przez Najemcę z zaliczeniem w poczet ceny 40%
zapłaconego w terminie (warunek konieczny) podstawowego czynszu najmu, o ile Najemca zgłosił
na etapie zawierania Umowy Najmu taką opcję. Szczegółowe warunki wykupu – do uzgodnienia.

