
OGÓLNE ZASADY I WARUNKI WYPOŻYCZENIA

zgrzewarki elektrooporowej typ POLYMEDIUM Data

1. Wypożyczalnia zgrzewarek czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30  
do 15:00.

2. Wypożyczenia sprzętu może dokonać wyłącznie osoba upoważniona do reprezentowania 
firmy,  będąca  właścicielem  lub  współwłaścicielem  bądź  posiadająca  pełnomocnictwo 
upoważniające do reprezentowania firmy lub właściciela firmy.

3. Do wypożyczenia (wynajmu) wymagane są następujące dokumenty:
− Zamówienia  na  druku  firmowym  zawierające  adres  siedziby  firmy,  telefony 

stacjonarne,  telefony  komórkowe,  a  dla  spółek  dodatkowo  oznaczenie  sądu 
rejestrowego, numer KRS i wysokość kapitału zakładowego,

− Aktualne  (nie  starsze  niż  3  miesiące)  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji 
działalności gospodarczej lub wypis z KRS,

− Zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON,
− Zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP,
− Dowód osobisty  osoby  odbierającej  sprzęt  z  wypożyczalni  oraz  upoważnienie  do 

odbioru sprzętu wystawione przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy,
− Weksel  in  blanco  z  pieczątką  firmową  i  podpisem  osoby  uprawnionej  do 

reprezentowania firmy (przy umowie wekslowej).
4. Wynajęte urządzenie pozostaje własnością firmy POLYMEDIUM Sp. z o.o. (zwanej dalej 

Wynajmującym). Najemca nie może sprzedać, odnająć, wypożyczyć lub w inny podobny 
sposób  rozporządzać  wypożyczonym  urządzeniem.  W  przypadku  zaistnienia  faktu 
rozporządzania urządzeniami w sposób określony powyżej, wypożyczony sprzęt podlega 
bezzwłocznemu zwrotowi Wynajmującemu, który nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
za ewentualne straty Najemcy spowodowane wymaganym zwrotem urządzenia.

5. Najemca ponosi  całkowitą odpowiedzialność prawną i  materialną za wszelkie szkody 
powstałe  podczas  eksploatacji  lub  transportu  wypożyczonego  urządzenia. 
Odpowiedzialność ta określona jest odpowiednimi postanowieniami Kodeksu Cywilnego.

6. Wynajmujący ma prawo żądać od Najemcy zabezpieczenia materialnego w zamian za 
wypożyczone urządzenie. Forma i warunki takiego zabezpieczenia określane są przez 
Wynajmującego w Umowie Najmu. Zwrot zabezpieczeń następuje po dokonaniu zwrotu 
wypożyczonego  urządzenia  do  siedziby  Wynajmującego  i  jednoczesnym  spełnieniu 
wymagań zawartych  w pp.  8  i  9.  niniejszych warunków wypożyczania,  wówczas  to 
zwolnienie zabezpieczenia następuje po całkowitym doprowadzeniu urządzenia do stanu 
używalności.

7. Wysokość opłat za wypożyczenie sprzętu określona jest w Cenniku Najmu Zgrzewarki 
Elektrooporowej  Polymedium  Data,  chyba,  że  umowa  stanowi  inaczej.  Okres 
wypożyczenia  trwa  do  czasu  formalnego  jego  zwrotu  do  siedziby  Wynajmującego. 
Niesprzyjające wykonawstwu warunki atmosferyczne oraz inne przyczyny niezależne od 
Wynajmującego, utrudniające wykorzystanie urządzenia w okresie jego wypożyczenia 
nie mają wpływu na zmianę wysokości czynszu zawartego w Umowie Najmu.

Podpis Wynajmującego:
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8. Zwracane urządzenia muszą być w pełni sprawne z punktu widzenia ich przeznaczenia 
i nie mogą posiadać uszkodzeń świadczących o niewłaściwym ich użytkowaniu. Sprzęt 
musi być zwrócony Wynajmującemu w takim stanie w jakim został wynajęty (wyjątek 
stanowi zużycie podczas normalnej eksploatacji), w innym przypadku Najemca zostanie 
obciążony  kosztami  czyszczenia,  remontu,  odnowienia  lub  wymiany  części.  
Za  niezwrócone  elementy  sprzętu  Najemca  zostanie  obciążony  kosztami  ich 
uzupełnienia.

9. Po  zakończeniu  okresu  wypożyczenia  Najemca  zobowiązany  jest  do  zwrotu 
wypożyczonego  sprzętu  do  siedziby  Wynajmującego.  Przekazanie  Wynajmującemu 
wypożyczonego sprzętu może nastąpić tylko w obecności pracownika Działu Serwisu  
i Wypożyczalni wynajmującego.

10. POLYMEDIUM Sp. z o.o. zachowuje nieograniczone prawo dostępu do miejsca, w którym 
będzie znajdował się wypożyczony sprzęt, aby zapewnić sobie możliwość odzyskania go 
w przypadku gdyby Najemca naruszył którykolwiek z ww. warunków. Koszty związane 
z odzyskaniem sprzętu obciążać będą Najemcę.

11.O fakcie zaistnienia wszelkich uszkodzeń lub niezadowalającej pracy urządzenia należy 
bezzwłocznie, w formie pisemnej informować Wynajmującego,

12.Najemca  jest  zobowiązany  do  pokrycia  kosztów  awarii,  uszkodzenia  lub  zagubienia 
urządzenia,  spowodowanych  przez  Najemcę  lub  jego  pracowników,  według  cen 
obowiązujących u Wynajmującego (wartość urządzenia Polymedium Data - 10.000 PLN 
+ VAT). O fakcie zaistnienia wymienionych zdarzeń należy bezzwłocznie poinformować 
Wynajmującego w formie pisemnej.

13.Najemca  nie  może  usuwać,  zmazywać  lub  zakrywać  tabliczki  z  nazwą  lub  znakiem 
POLYMEDIUM Sp. z o.o., lub umieszczać na urządzeniu oznaczeń wskazujących na to, że 
jest jego właścicielem.

14.Do wykonywania wszelkich napraw wypożyczonych urządzeń upoważniony jest tylko  
i wyłącznie Wynajmujący.

15.Organizacja  i  koszt  transportu  urządzenia  z  siedziby  i  do  siedziby  Wynajmującego 
spoczywa na Najemcy.

16.Ubezpieczenie przedmiotu najmu od wszelkich ryzyk obciąża Najemcę. W przypadku 
ubezpieczenia  wypożyczonego  sprzętu,  ewentualne  odszkodowania  muszą  być 
scedowane na Wynajmującego. 

17.Za  zwrot  niewyczyszczonej  maszyny  pobierana  będzie  opłata  w  wysokości  100  zł  
do 500 zł.

18. Przy płatnościach za wynajem, których wartość nie przekracza 500 zł, zapłata możliwa 
jest jedynie gotówką.

POLYMEDIUM Sp. z o.o.
44-200 Rybnik, ul. Wodzisławska 6/3
NIP: 6423032499
REGON 240845527
Kapitał zakładowy 500.000 PLN
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 
0000298830
 
Biuro Handlowe: 
44-240 Żory ul. Boczna 8 ( Żorski Park Przemysłowy, Budynek nr 5 )
tel./fax. (32) 42-46-411, (32) 42-46-412
e-mail: janasik@polymedium.pl

Podpis pracownika Serwisu i Wypożyczalni:        Data:           Podpis Wynajmującego:
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