
UMOWA NAJMU nr..................

zawarta w dniu..................................... pomiędzy:

Renatą Wiatrowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „RT MED Renata 

Wiatrowska“

z siedzibą pod adresem: 05-540 Zalesie Górne, ul. Nowinek 20b, NIP: 5271063239, 

REGON: 381662102,

zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym,

a Panią/Panem..................................................................................................................

zamieszkałą/łym ..............................................................................................................

PESEL ......................................., seria i numer dowodu osobistego...............................

zwaną/ym w dalszej części umowy Najemcą.

§ 1

Wynajmujący oddaje, a Najemca bierze w najem:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

o wartości katalogowej ....................................................................................................

zwany w dalszej części umowy sprzętem.

§ 2

1. Strony ustalają, że miesięczny czynsz najmu za sprzęt wymieniony w § 1 

niniejszej umowy wynosi ...................................................................... złotych, 

słownie: ............................................................................................................... 

złotych, płatne gotówką lub przelewem bankowym na wskazane konto 

bankowe Wynajmującego.

2. Koszt wysyłki / transportu ww sprzętu do miejsca wskazanego przez Najemcę 

wynosi ............................................. złotych, słownie: ......................................

..............................................................................................................................

3. Odbiór osobisty sprzętu z wypożyczalni jest bezpłatny.

4. Po zakończonym wynajmie, koszty zwrotu sprzętu wymienionego w § 1 w 

całości ponosi Najemca. Najemca ma obowiązek dostarczyć sprzęt 

zapakowany w takim sam sposób, jak go otrzymał. O terminie zwrotu sprzętu 

należy wcześniej powiadomić Wynajmującego.

  



§ 3

1. Najemca wpłaca w dniu podpisania niniejszej umowy Wynajmującemu:

kaucję zwrotną zabezpieczającą zniszczenia w wysokości ................................. 

złotych, słownie:..................................................................................................... 

oraz pierwszy czynsz najmu z góry.

2. Płatność kolejnego czynszu wymienionego w § 2 ust. 1 następowała będzie z góry 

do ............................ każdego miesiąca na konto Wynajmującego wskazane na 

fakturze.

3. Kaucja zostanie zwrócona Najemcy w dniu wygaśnięcia, wypowiedzenia lub 

rozwiązania niniejszej umowy i zostanie pomniejszona o kwoty należne z tytułu 

niezapłaconego czynszu, naprawy, czyszczenia lub innych należności 

przysługujących Wynajmującemu na podstawie niniejszej umowy.

§ 4

1. Strony ustalają, iż  niniejsza umowa zostaje zawarta do dnia  .................................. 

i obowiązuje od dnia jej podpisania.

2. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej i może nastąpić za 

porozumieniem stron w każdym czasie jej trwania.

3. Wynajmujący  ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku zalegania przez Najemcę z zapłatą czynszu za 

jeden okres płatności.

§ 5 

1. Najemca zobowiązuje się do użytkownia sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Najemca po ustaniu umowy zobowiązany jest  zwrócić sprzęt Wynajmującemu w 

stanie nie pogorszonym, wynikającym z prawidłowego użytkowania, w ostatnim 

dniu, do którego strony ustalą ważność umowy.

3. Sprzęt należy zwrócić bez zabrudzeń. W innym przypadku Wynajmujący może 

obciążyć Najemcę kosztami czyszczenia sprzętu w wysokości 100 zł, słownie: sto 

złotych.

4. W przypadku uszkodzenia wypożyczonego sprzętu Najemca ponosi koszty 

zgodnie z kosztorysem naprawy.

5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia sprzętu, Najemca zobowiązuje się 

zapłacić Wynajmującego kwotę wartości katalogowej, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wezwania do zapłaty na rachunek wskazany w wezwaniu do zapłaty.

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.

  



2. Wszelkie zmiany  lub uzupełnienia mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego 

aneksu do niniejszej umowy.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.

§ 7

Najemca potwierdza niniejszym podpisem zapoznanie się z regulaminem 

wypożyczalni RT Med, rozumie jego zapisy i przyjmuje je do stosowania oraz nie 

wnosi zastrzeżeń do stanu sprzętu wymienionego w § 1 niniejszej umowy.

..............................................     ...................................

 Wynajmujący       Najemca

  


