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OGÓLNE WARUNKI NAJMU INSTRUMENTÓW POMIAROWYCH 

Niniejsze Ogólne Warunki Najmu Instrumentów Pomiarowych (zwane dalej OWN), mają zastosowanie do 

umów najmu instrumentów pomiarowych zawieranych przez TMT Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, Al. Solidarności 115/2, 00-140 Warszawa, NIP 525 260 20 37 ,zwaną dalej Wynajmującym z 

Najemcami.  

 
§ 1. DEFINICJE – WYJAŚNIENIE NIEKTÓRYCH POJĘĆ UŻYTYCH W OWN 

Na potrzeby umów, o których mowa w nagłówku oraz niniejszych Ogólnych Warunków Najmu 

Instrumentów Pomiarowych przez użyte poniżej pojęcia rozumie się:  

1) umowa – umowa najmu, o której mowa w nagłówku niniejszych Ogólnych Warunków Najmu 

Instrumentów Pomiarowych wraz z załącznikami;  

2) OWN – niniejsze Ogólne Warunki Najmu Instrumentów Pomiarowych;  

3) Wynajmujący – TMT Projekt Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie 

4) Najemca – osoba wskazana w umowie najmu jako biorący instrument pomiarowy w najem i zwany w 

jej treści Najemcą;  

5) Strony – strony umowy najmu czyli Wynajmujący i Najemca;  

6) instrument pomiarowy – przedmiot najmu, którym jest określony w umowie instrument pomiarowy 

wraz z wyposażeniem, akcesoriami i instrukcją obsługi;  

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsze OWN stanowią integralną część umowy. 

2. Najemca składając podpis pod umową oświadcza, że zapoznał się z ich treścią przed zawarciem umowy 

i akceptuje wszystkie postanowienia OWN. Niezgłoszenie przez Najemcę zastrzeżeń do postanowień OWN 

przed zawarciem umowy powoduje, iż nie może on powoływać się na dalszym etapie, a w szczególności w 

razie zaistnienia sporu, na brak zgody na którekolwiek z postanowień OWN. 

3. Niezgłoszenie zastrzeżeń do treści postanowień OWN jest równoznaczne z indywidualnym 

uzgodnieniem treści postanowień OWN. 

4. Wynajmujący oddaje Najemcy w najem instrument pomiarowy stanowiący przedmiot umowy najmu, na 

warunkach określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz zgodnie z niniejszymi 

OWN i umową, której zapisy stanowią uzupełnienie niniejszych OWN. 

 
§ 3. ZGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY 

1. Umowa w każdym przypadku zawierana będzie w oparciu o zamówienie złożone przez Najemcę.  

2. Najemca może złożyć zamówienie w następujących formach:  

a) telefonicznie, bezpośrednio u Wynajmującego, który zobowiązany będzie do przygotowania umowy na 

podstawie przekazanych mu przez Najemcę danych;  

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-maila), bezpośrednio u Wynajmującego, który zobowiązany 

będzie do przygotowania umowy na podstawie przekazanych mu przez Najemcę danych;   

c) bezpośrednio w punkcie handlowym Wynajmującego, który zobowiązany będzie do przygotowania 

umowy na podstawie przekazanych mu przez Najemcę danych. 

d) rezerwując na stronie www.rentsmart.pl instrument pomiarowy ze wskazaniem miejsca jego odbioru – 

punktu handlowego Wynajmującego (w takim wypadku umowa zawarta będzie w punkcie handlowym 

Wynajmującego pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą).    

3. Najemca składając zamówienie, w formie określonej w § 3 ust. 2 pkt a)-d) podaje swoje dane niezbędne 

do przygotowania umowy najmu przez Wynajmującego: nazwę przedsiębiorcy (firmy), imię i nazwisko (w 

przypadku przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą), nr KRS w przypadku 

spółek prawa handlowego, NIP, REGON, adres przedsiębiorcy (adres siedziby), nr telefonu, adres poczty e-

mail. Najemca wskazuje również instrument pomiarowy, który zamierza wynająć oraz proponowaną datę 

jego odbioru, a także okres na jaki zamierza zawrzeć umowę (okres najmu). Proponowana data odbioru 

instrumentu pomiarowego nie jest równoznaczna z datą wydania instrumentu pomiarowego, o której 

mowa w § 5 ust. 2.  

4. W przypadku rezerwacji instrumentu pomiarowego na stronie www.rentsmart.pl, Najemca 

zobowiązany jest postępować zgodnie z umieszczonymi na stronie internetowej Leica Geosystems Sp. z 

o.o. wskazówkami.  
5. Umowa każdorazowo podpisywana będzie w punkcie handlowym Wynajmującego. W imieniu Najemcy 

umowę może podpisać pełnomocnik legitymujący się wypełnionym i podpisanym przez Najemcę 

pełnomocnictwem. 

 
§ 4. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 
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1. Okres obowiązywania najmu (umowy) jest określany indywidualnie w jej treści, spośród jednej z 

czterech opcji:  

a) 1 dzień i jego wielokrotność,  

b) 7 dni,  

c) 14 dni,  

d) 28 dni;  

z tym zastrzeżeniem, że niektóre rodzaje instrumentów pomiarowych mogą nie być dostępne do 

wypożyczenia na wskazane powyżej opcje. Opcje wypożyczenia zawiera tabela zawarta w § 10 ust. 2.  

2. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od dnia, w którym nastąpiło wydanie instrumentu pomiarowego. 

Potwierdzeniem wydania instrumentu pomiarowego jest Protokół Wydania Instrumentu Pomiarowego 

Najemcy.  

3. Dla ustalenia okresu najmu uwzględnia się każdą rozpoczętą dobę najmu.  

4. W przypadku, gdy Najemca zamierza korzystać z instrumentu pomiarowego ponad czas określony w 

umowie, wówczas winien to zgłosić Wynajmującemu, co najmniej na 24 godziny przed upływem okresu 

na jaki została zawarta umowa celem zawarcia kolejnej umowy najmu. W przypadku braku takiego 

powiadomienia i/lub nie zawarcia nowej umowy najmu na kolejny okres, niezwrócenie instrumentu 

pomiarowego w terminie wynikającym z umowy będzie uważane przez Strony jako bezumowne 

korzystanie z instrumentu pomiarowego przez Najemcę.  

 
§ 5. WYDANIE INSTRUMENTU POMIAROWEGO 

1. Wydanie instrumentu pomiarowego Najemcy nastąpi po podpisaniu umowy oraz wpłaceniu kaucji 

przez Najemcę, chyba że Strony w umowie zawarły inne ustalenia.  

2. Wynajmujący dołoży starań, aby data wydania instrumentu pomiarowego Najemcy odpowiadała 

proponowanej przez Najemcę w zgłoszeniu zamówienia dacie odbioru instrumentu pomiarowego. W 

sytuacji braku dostępności zamówionego instrumentu pomiarowego Wynajmujący powiadomi Najemcę o 

możliwym najbliższym terminie odbioru instrumentu pomiarowego. Najemcy nie przysługuje w takiej 

sytuacji w stosunku do Wynajmującego jakiekolwiek roszczenie czy odszkodowanie. Przez brak 

dostępności strony umowy uznają również sytuację niedostarczenia na czas (daty odbioru) instrumentu 

pomiarowego z przyczyny niezależnej od Wynajmującego, np. opóźnień lub zwłoki w dostarczeniu 

instrumentu pomiarowego do siedziby Wynajmującego przez firmę kurierska lub transportową.  

3. Strony mogą ustalić indywidulanie, za stosownym wynagrodzeniem przysługującym Wynajmującemu, 

inne miejsce wydania instrumentu pomiarowego.  

4. Wydanie instrumentu pomiarowego zostanie dokonane na podstawie Protokołu Wydania Instrumentu 

Pomiarowego Najemcy. Podpisanie Protokołu Wydania Instrumentu Pomiarowego Najemcy przez 

Najemcę jest równoznaczne z odbiorem instrumentu pomiarowego.  

5. W Protokole Wydania Instrumentu Pomiarowego Najemcy zamieszcza się opis instrumentu 

pomiarowego (rodzaj, markę, typ, nr ewidencyjny) oraz uwagi co do jego kompletności, stanu, czy 

zauważonych uszkodzeń.  

6. Instrument pomiarowy wydaje się Najemcy w stanie przydatnym do umówionego użytku, tj. w pełni 

sprawny i kompletny.  

7. Podpisanie przez Najemcę Protokołu Wydania Instrumentu Pomiarowego Najemcy bez zastrzeżeń co 

do jego kompletności, stanu, czy zauważonych uszkodzeń oznacza, że Wynajmujący wydał Najemcy 

instrument pomiarowy w pełni sprawny i kompletny, a Najemca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w 

stosunku do Wynajmującego z tego wynikających.  

8. Z chwilą wydania instrumentu pomiarowego, na Najemcę przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia instrumentu pomiarowego, a w szczególności kradzieży, zgubienia lub przypadkowego 

zniszczenia lub uszkodzenia instrumentu pomiarowego.  

 
§ 6. UŻYWANIE INSTRUMENTU POMIAROWEGO 

1. Najemca nie może oddawać instrumentu pomiarowego osobom trzecim do bezpłatnego używania lub w 

podnajem. W razie stwierdzenia opisanej w zdaniu poprzednim sytuacji Wynajmujący ma prawo 

rozwiązać umową w trybie natychmiastowym.  

2. Najemca oświadcza, że dokonał wyboru instrumentu pomiarowego na swoją wyłączną 

odpowiedzialność oraz potwierdza, że nie będzie w związku z powyższym zgłaszał wobec Wynajmującego 

żadnych roszczeń w przypadku, gdyby instrument pomiarowy okazał się nieodpowiedni.  
3. Najemca zobowiązany jest przed przystąpieniem do używania instrumentu pomiarowego zapoznać się 

z załączoną do niego instrukcją obsługi. Najemca zobowiązany jest korzystać z instrumentu pomiarowego, 

jego wyposażenia i akcesoriów zgodnie z instrukcją obsługi, wskazówkami Wynajmującego i producenta. 

Najemca jest odpowiedzialny za właściwe przechowywanie instrumentu pomiarowego. Wynajmujący nie 

ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją obsługi używania 

instrumentu pomiarowego.  
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4. Najemca sprawuje pieczę nad instrumentem pomiarowym, jego wyposażeniem i akcesoriami. Najemca 

ponosi odpowiedzialność za instrument pomiarowy od momentu jego odebrania do momentu jego 

zwrotu.  

5. Najemca ma prawo używać instrumentu pomiarowego wyłącznie na terytorium RP. Używanie 

instrumentu pomiarowego poza granicami RP jest dopuszczalne, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia 

przez Wynajmującego w formie pisemnej zgody udzielonej na wniosek Najemcy.  

6. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie, kradzież lub utratę instrumentu 

pomiarowego w okresie obowiązywania umowy.  

 
§ 7. PRZEKSZTAŁCENIA INSTRUMENTU POMIAROWEGO 

1. Najemca nie może dokonać w instrumencie pomiarowym żadnych adaptacji, zmian ani przekształceń. 

Najemca nie może również wykonywać żadnych napraw, serwisu, kalibracji, czy innych podobnych 

czynności z instrumentem pomiarowym.  

2. W przypadku stwierdzenia przez Wynajmującego, że Najemca dokonał lub na jego zlecenie dokonano w 

instrumencie pomiarowym jakiejkolwiek adaptacji, zmiany, przekształcenia, naprawy, serwisu, kalibracji, 

czy innych podobnych czynności z instrumentem pomiarowym, Najemca będzie zobowiązany do 

poniesienia kosztów przywrócenia instrumentu pomiarowego do stanu początkowego i zapłaty 

Wynajmującemu kary umownej równej trzykrotnej wysokości kosztów przywrócenia instrumentu 

pomiarowego do stanu początkowego, ponadto Wynajmujący będzie uprawniony do bezzwłocznego 

rozwiązania umowy z winy Najemcy.  

 
§ 8. AWARIE, USZKODZENIE, SERWIS I NAPRAWA INSTRUMENTU POMIAROWEGO 

1. Wynajmujący jest jedyną osobą upoważnioną do przeprowadzania jakichkolwiek napraw i serwisu 

instrumentu pomiarowego.  

2. Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o wszelkich usterkach, 

awariach lub anomaliach w działaniu instrumentu pomiarowego, a także o wszelkich sytuacjach 

(okolicznościach) zauważonych przez Najemcę w trakcie obowiązywania umowy, które mogą negatywnie 

wpływać lub wpłynąć na jego sprawność lub bezpieczeństwo.  

3. W każdym przypadku wskazanym w ust. 2, Najemca powinien niezwłocznie skontaktować się z 

Wynajmującym i postępować zgodnie z jego wskazówkami. W takim przypadku Najemcy zabrania się 

dalszego używania instrumentu pomiarowego.  

4. W sytuacji, gdy Wynajmujący ustali, że przyczyna usterki była niezależna od Najemcy i tkwiła w 

instrumencie pomiarowym, Wynajmujący dostarczy Najemcy na swój koszt, w przeciągu 48h od chwili 

zgłoszenia usterki, zastępczy instrument pomiarowy. Najemcy nie przysługują w związku z powyższym 

jakiekolwiek roszczenia wobec Wynajmującego i Najemca nie będzie zgłaszał ani dochodził z tego tytułu 

żadnych roszczeń wobec Wynajmującego.  

5. Jakiekolwiek unieruchomienie instrumentu pomiarowego nie będzie upoważniało Najemcy do 

odszkodowania, do obniżki ceny w stosunku do ceny wyjściowej najmu, ani do zgłaszania innych roszczeń 

w stosunku do Wynajmującego. 

6. W przypadku zawinionego przez Najemcę, podległe mu osoby lub osoby trzecie uszkodzenia 

instrumentu pomiarowego lub awarii w trakcie stosunku najmu, Najemca pokrywa koszty jego naprawy 

zgodnie z kosztorysem przedstawionym przez Wynajmującego.  

7. Najemca zobowiązuje się udostępnić Wynajmującemu instrument pomiarowy w każdym czasie w celu 

kontroli jego stanu i tego czy Najemca korzysta z niego zgodnie z instrukcją obsługi w miejscu i czasie 

uzgodnionym z Najemcą.  

 
§ 9. USZKODZENIE, WYPADEK, KRADZIEŻ, UBEZPIECZENIE INSTRUMENTU POMIAROWEGO 

1. W przypadku uszkodzenia przez osoby trzecie, aktów wandalizmu bądź kradzieży instrumentu 

pomiarowego lub innego czynu zabronionego, którego przedmiotem będzie instrument pomiarowy, 

Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu oraz odpowiednim 

organom państwowym (Policja, Prokuratura, inne).  

2. Wynajmujący oświadcza, że instrument pomiarowy nie jest ubezpieczony od żadnych ryzyk, wobec 

czego to na Najemcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia instrumentu pomiarowego. Najemca ponosi 

pełną odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę, zniszczenie czy kradzież instrumentu pomiarowego i 

zobowiązany jest do naprawienie powstałej z tego tytułu szkody w pełnym zakresie.  

 
 

§ 10. CZYNSZ NAJMU, FAKTUROWANIE, PŁATNOŚCI 

1. Najemca jest zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu czynszu najmu w wysokości określonej w 

umowie najmu.  

2. Kwota czynszu najmu zależna jest od rodzaju instrumentu pomiarowego i okresu najmu. Rodzaje 

instrumentów pomiarowych, dopuszczalne okresy najmu i odpowiadająca im wysokość czynszu 
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przedstawione są w poniższej tabeli (ceny w tabeli podane są w kwotach netto do których należy doliczyć 

podatek VAT w stawce obowiązującej w chwili wystawienia faktury):  

 

 
 *cena zawiera 1 dniowe szkolenie, nie obejmuje kosztów dojazdów operatora - stawka 1 zł netto/km 

 

3. Czynsz najmu, płatny jest jednorazowo z dołu, po zwrocie instrumentu pomiarowego. 

4. Zapłata czynszu najmu możliwa jest w następujących formach: 

a) gotówkowej,  

b) za pośrednictwem karty płatniczej/kredytowej  

c) przelewem bankowym na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany na fakturze. 

5. Wynajmujący wystawi Najemcy fakturę na kwotę odpowiadającą wysokości umówionego czynszu i 

przekaże ją Najemcy po podpisaniu Protokołu Zwrotu Instrumentu Pomiarowego Wynajmującemu lub na 

prośbę Najemcy prześle fakturę w formie elektronicznej na jego adres e-mail wskazany w zamówieniu, o 

którym mowa w  § 3 ust. 2.  

6. Najemca wyraża zgodę na wystawianie mu przez Wynajmującego faktur w formie elektronicznej i 

przesyłanie ich na adres e-mail Najemcy wskazany w zamówieniu, o którym mowa w § 3 ust. 2.  

 
§ 11. ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ WYNAJMUJĄCEGO 

1. Najemca zawierając umowę najmu wnosi kaucję na zabezpieczenie roszczeń (należności) 

Wynajmującego wynikających z umowy.  

2. Wniesienie kaucji stanowi warunek wydania instrumentu pomiarowego. Oznacza to, że przed 

wydaniem instrumentu pomiarowego Najemca zobowiązany jest wpłacić Wynajmującemu kwotę kaucji z 

zastrzeżeniem zapisów zawartych w dwóch zdaniach poniżej. Zapłata kaucji możliwa jest w formie 

gotówkowej, za pośrednictwem karty płatniczej/kredytowej lub przelewem bankowym na rachunek 

Lp. Instrument pomiarowy Nr art. 1 dzień (zł) 7 dni (zł) 14 dni (zł) 28 dni (zł) wysokość kaucji (zł)

1

Leica Sprinter 150M

Statyw aluminiowy

Łata kodowa GSS 111

762630

767710

741882

100 400 700 1000 2000

2

Leica Digicat 550i

Digitex 100t

Torba

6007716 150 600 1050 1500 2000

3

Digitrace przewód fiberglasowy

Klema podłączeniowa

Digimouse

796703

731056

731053

100 400 700 1000 1500

4
DS2000 Georadar

CT2000 Tablet

847112

847115 1500* 5000* 8000* 11500* 15000

5 Antena iCON GNSS 60 781991 300 1200 2100 3000 3000

6

Zestaw Ultra Advanced 12 WAT                              

Ultra Advanced Generator 12 WAT

Ultra Klema 5"

Torba Ultra

6011141 300 1200 2100 3000 3000

7 Ramka do Ultra (wyszukiwarka uszkodzeń kabla) 818708 50 100 150 200 500

8

Leica Rugby 840, RE180 Digital, RF, RC400, 

RC800A, Li-Ion

Statyw korbowy

Łata laserowa 2,40m

6010757

8231486

8244621

75 300 500 750 2500

9

Leica Rugby 880 

Statyw korbowy

Łata laserowa 2,40m

6006052

663100

8244621

100 400 700 1000 2500

10
Leica RE 180 Digital

Łata laserowa 2,40m

789926

8244621
50 100 150 200 500

11
Uchwyt A200 do montażu ściennego do pracy z 

Rugby 800
790241 25 50 75 100 250

12
Zacisk A220 na ławy ciesielskie do pracy                                                                                 

z Rugby 800
790432 25 50 75 100 250

13 Zestaw LMR360R mocowanie na klamry 6003352 100 400 700 1000 2000

14

Zestaw sterowania maszynami 1D

Leica Rugby 880 

Statyw korbowy

LMR 360R czujnik - mocowanie na klamry lub 

magnesy

6010757

8231486

773556

150 600 1050 1500 3000

15
Leica Piper 200 zestaw

Stopki 8" / 200mm + Stopki 12" 300mm
748710 150 600 1050 1500 2500

16 Disto S910 set 806677 75 300 500 750 2000

17
3D Disto

Statyw korbowy

784357

663099
x 3000 x x 5000
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bankowy Wynajmującego, z tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy Wynajmującego musi zostać 

uznany kwotą kaucji przed wydaniem instrumentu pomiarowego Najemcy.  

3. Kwota kaucji określona jest indywidualnie w umowie, a jej wysokość wynika z tabeli zawartej w § 10 

ust. 2.  

4. Wynajmującemu przysługuje prawo do zaspokojenia się bezpośrednio z kaucji wniesionej przez 

Najemcę, co do wszelkich roszczeń Wynajmującego wynikających ze stosunku najmu łączącego Strony, 

obejmujących w szczególności:  

a) pokrycie czynszu najmu nieuiszczonego przez Najemcę;  

b) pokrycie kosztów naprawy instrumentu pomiarowego;  

c) pokrycie kosztów nabycia nowego instrumentu pomiarowego w wypadku utraty lub uszkodzenia 

niemożliwego do naprawy lub gdy naprawienie jest nieuzasadnione z przyczyn ekonomicznych;  

d) pokrycia kar umownych przewidzianych w OWN;  

e) innych nie wskazanych powyżej roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy wynikających z 

umowy.  

5. Wynajmujący zwraca kaucję Najemcy w nominalnej wysokości w terminie 14 dni od daty zwrotu 

czystego, nieuszkodzonego instrumentu pomiarowego w stanie niepogorszonym.  

6. W przypadku zaspokojenia się bezpośrednio z kaucji Wynajmujący zwraca Najemcy różnicę pomiędzy 

wartością nominalną kaucji, a wysokością zaspokojonej należności.  

7. W przypadku, gdy zwrócony instrument pomiarowy jest uszkodzony lub gdy zostaje zwrócony w stanie 

pogorszonym, Wynajmujący ma prawo zatrzymania kaucji do czasu ustalenia wysokości kosztów 

naprawy. W takim przypadku Wynajmujący zwraca Najemcy kaucję pomniejszoną o koszty naprawy.  

8. Wynajmujący ma prawo zatrzymania kaucji w przypadku niedokonana zwrotu instrumentu 

pomiarowego przez Najemcę w termie 7 dni od dnia zakończenia okresu najmu.  

9. Zatrzymanie kaucji zgodnie z ustępem poprzedzającym nie wyłącza uprawnień Wynajmującego do 

żądania od Najemcy zapłaty czynszu, kar umownych, kosztów naprawy, jak też odszkodowania za 

utracony (nie zwrócony) instrument pomiarowy.  

10. Strony mogą zawrzeć w umowie postanowienia przewidujące dodatkowe zabezpieczenie roszczeń 

Wynajmującego wynikających z umowy.  

 
§ 12. OPŁATY DODATKOWE I KARY UMOWNE 

1. Najemca zobowiązany będzie do zapłaty opłat dodatkowych w przypadku:  

a) szkolenia Najemcy z zakresu obsługi instrumentu pomiarowego – stawka określona zostanie 

każdorazowo indywidulanie z Wynajmującym,  

b) dowozu instrumentu pomiarowego w celu wydania Najemcy/zwrotu Wynajmującemu poza siedzibą 

Wynajmującego (w przypadkach i w miejsce uzgodnione pomiędzy Wynajmującym i Najemcą); wysokość 

stawki za dowóz to 1 zł (jeden złoty) netto za każdy 1 km, przy czym opłata będzie naliczana za transport 

w obie strony, to znaczy za liczbę kilometrów do celu – w miejsce uzgodnione pomiędzy Wynajmującym i 

Najemcą i z powrotem do miejsca z którego pojazd wyruszył w celu dowozu instrumentu pomiarowego.   

2. Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną, poza innymi karami określonymi w OWN, za:  

a) zwrot brudnego instrumentu pomiarowego – 50 zł netto + podatek VAT w przepisanej stawce,  

b) bezumowne korzystanie z instrumentu pomiarowego – 200% stawki dziennej określonej w tabeli 

zawartej w § 10 ust. 2, za każdą rozpoczętą dobę bezumownego korzystania z instrumentu pomiarowego.  

3. Wynajmującemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych określonych w OWN i w umowie.  

 

§ 13. ZWROT INSTRUMENTU POMIAROWEGO 

1. Instrument pomiarowy należy zwrócić w umówionym terminie w stanie niepogorszonym wynikającym 

z normalnego zużycia, czysty. Zwrot instrumentu pomiarowego powinien zostać dokonany w godzinach 

pracy Wynajmującego, w dniu roboczym, czyli od poniedziałku do piątku. Zwrotu instrumentu 

pomiarowego dokonuje na swój koszt i ryzyko Najemca. Zwrot następuje w miejscu określonym w 

umowie (w punkcie handlowym Wynajmującego określonym w umowie). Koszty transportu instrumentu 

pomiarowego ponosi Najemca.  

2. W przypadku niedochowania terminu zwrotu instrumentu pomiarowego określonego w umowie, 

Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu kary umownej określonej w § 12 ust. 2b.  

3. Potwierdzeniem zwrotu instrumentu pomiarowego jest podpisany przez Strony Protokół Zwrotu 

Instrumentu Pomiarowego Wynajmującemu, w którym zamieszcza się opis instrumentu pomiarowego 

(rodzaj, markę, typ, nr ewidencyjny) oraz uwagi co do jego kompletności, stanu, czy zauważonych 

uszkodzeń.  

4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zniszczenia, nieprawidłowego działania lub nie działania 

instrumentu pomiarowego, Wynajmujący przekazuje instrument pomiarowy do autoryzowanego serwisu 

producenta w celu weryfikacji technicznej i ustalenia zakresu koniecznej naprawy oraz kosztów naprawy. 

Najemca jest zobowiązany do pokrycia pełnych kosztów naprawy instrumentu pomiarowego  
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5. W przypadku niezwrócenia instrumentu pomiarowego z powodu jego utraty lub zniszczenia Najemca 

zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu odszkodowania w wysokości odpowiadającej cenie brutto 

nowego instrumentu pomiarowego o parametrach instrumentu pomiarowego utraconego lub 

zniszczonego, wg ceny katalogowej oficjalnego przedstawiciela producenta instrumentu pomiarowego w 

Polsce.  

 
§ 14. ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym (bez okresu wypowiedzenia) 

w następujących przypadkach:  

a) korzystania przez Najemcę z instrumentu pomiarowego w sposób sprzeczny z właściwościami i jego 

przeznaczeniem, bez konieczności uprzedniego upomnienia Najemcy,  

b) uszkodzenia lub zniszczenia instrumentu pomiarowego,  

c) niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy i OWN.  

2. W przypadku wypowiedzenia przez Wynajmującego umowy z przyczyny/yn określonej/ych w ust. 1:  

a) umowa rozwiązuje się z chwilą doręczenia Najemcy pisma Wynajmującego o wypowiedzeniu (za 

doręczone uznaje się również pismo zwrócone Wynajmującemu z adnotacją urzędu pocztowego 

(doręczyciela): „nie podjęto w terminie”, „adresat wyprowadził się” lub tym podobne) lub z chwilą 

otrzymania przez Najemcę wiadomości e-mail z informacją o wypowiedzeniu,  

b) Najemca traci tytuł prawny do posiadania instrumentu pomiarowego,  

c) Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu instrumentu pomiarowego Wynajmującemu 

(na zasadach określonych w § 14),  

d) Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 100% stawki czynszu określonego w 

umowie.  

3. Zapisy ust. 1 i 2 Strony zgodnie uznają za klauzule zasadnicze i decydujące, o zawarciu przez nie 

umowy.  

 
§ 15. CESJE, ZABEZPIECZENIA NA INSTRUMENCIE POMIAROWYM ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH 

1. Najemca nie ma prawa dokonywać cesji instrumentu pomiarowego, jak również nie może ustanawiać 

na instrumencie pomiarowym zabezpieczeń roszczeń osób trzecich. Jakakolwiek forma użyczenia, 

podnajmu, zamiany lub innego udostępnienia instrumentu pomiarowego osobie trzeciej, a także każda 

forma cesji praw Najemcy wynikających z umowy najmu i niniejszych OWN, wymaga uprzedniej pisemnej 

zgody Wynajmującego. Naruszenie powyższej klauzuli przez Najemcę stanowi podstawę rozwiązania 

przez Wynajmującego umowy, z chwilą otrzymania przez Najemcę zawiadomienia przesłanego przez 

Wynajmującego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem e-maila. 

2. Najemca zobowiązany jest do powiadomienia Wynajmującego o roszczeniach osób trzecich zgłoszonych 

do instrumentu pomiarowego. Podobnie Najemca jest zobowiązany do zawiadomienia o dokonaniu 

zajęcia instrumentu pomiarowego przez jakikolwiek organ lub podmiot działający w imieniu takiego 

organu, a w szczególności o zajęciu instrumentu pomiarowego w toku postępowania egzekucyjnego lub 

zabezpieczającego. Najemca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności zapobiegawczych 

mających na celu ochronę instrumentu pomiarowego, a w szczególności do poinformowania właściwych 

organów, że instrument pomiarowego stanowi własność Wynajmującego. Gdyby doszło do zajęcia 

instrumentu pomiarowego, Najemca powinien dołożyć wszelkich starań i na własny koszt uzyskać 

zwolnienie instrumentu pomiarowego z zajęcia. 

3. Instrument pomiarowy nie może podlegać cesji w ramach przeniesienia przedsiębiorstwa Najemcy na 

inny podmiot, nie może być również przedmiotem jakichkolwiek zabezpieczeń rzeczowych. 

 

§ 16. DANE OSOBOWE 

Najemca niniejszym powierza Wynajmującemu przetwarzanie danych osobowych przekazywanych w 

związku z realizacją niniejszej umowy. Wynajmujący zobowiązuje się przetwarzać przekazane mu przez 

Najemcę dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie oraz w sposób zgodny z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2135) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 

sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, 

jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 

osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).  

 
§ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W zakresie nieuregulowanym w umowie oraz OWN stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  

2. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia stron umowy będą kierowane na adresy wskazane w umowie. 

Każda ze stron jest zobowiązana do powiadomienia drugiej strony o zmianie swojego adresu. Zaniechanie 
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powyższego obowiązku powoduje, że pisma skierowane na adresy wskazane w umowie będą skuteczne 

(skutek doręczenia).  

3. Wszelkie spory związane z umową rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo 

według siedziby Wynajmującego.  

4. Dane kontaktowe przedstawiciela Wynajmującego, z którym należy się kontaktować w przypadku 

zdarzeń określonych w umowie:  

- nr telefonu 796 837 252 

- adres e-mail biuro@delfind.pl  

5. Wszelkie zmiany umowy, wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.  

 
§ 18. ZATWIERDZENIE OWN 

Niniejsze Ogólne Warunki Najmu Instrumentów Pomiarowych zostały zatwierdzone przez TMT Projekt 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 1 stycznia 2017 r.  

 

 

 

 Michał Dąbrowski 

 Członek Zarządu 

 


