
    DATA:  …………………………… 

                                                         

 

Umowa Najmu  nr ………..  /  …..…… 

 
Zawarta w Bydgoszczy dnia  ….., pomiędzy: 

Medseven Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  zarejestrowaną pod adresem:  ul. Szosa 

Gdaoska 19, 86 - 031 Osielsko o numerach: NIP: 554-278-54-31, KRS: 0000298764, REGON: 

340416272, zwana dalej „Wynajmującym” 

a 

Panem/Panią  zamieszkałym(ą) pod adresem: ………………………………………………………………….. 

legitymującym(ą) się dowodem osobistym o numerze: …………………………………………………….PESEL   

…………………………………… 

zwanym(ą) dalej „Najemcą„  

została zawarta umowa następującej treści : 

§1 Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest urządzenie marki ……………………………. o numerze seryjnym 

…………………………………………., zwany dalej urządzeniem. 

2. Wynajmujący  oddaje w najem Najemcy urządzenie, o którym mowa w pkt 1. 

3. Najemca oświadcza, że w dniu podpisania Umowy, odebrał urządzenie, o  którym mowa w §1 

ust. 1, zapoznał się z jego stanem faktycznym i nie wnosi żadnych zastrzeżeo. 

4. Urządzenie będące przedmiotem niniejszej Umowy stanowi własnośd  Wynajmującego i 

Najemca nie posiada w stosunku do niego żadnych innych praw, niż wynikające z niniejszej 

Umowy. 

5. Najemca  przyjmuje na siebie odpowiedzialnośd materialną wobec Wynajmującego za 

przekazane urządzenie do momentu jego zwrotu.  W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia 

Urządzenia  Najemca  zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomid Wynajmującego o 

zaistnieniu takiego faktu. 

6. Wartośd urządzenia  wynosi ………………….złotych brutto (słownie:……………………………………….). 

W przypadku zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia, Najemca zobowiązuje się do 

zwrotu powyższej kwoty za wyjątkiem uszkodzeo powstałych podczas prawidłowej 

eksploatacji urządzenia. 

7. Najemca zobowiązuje się użytkowad urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz według 

instrukcji obsługi producenta. 



8. Najemca zobowiązuje się do użytkowania urządzenia zgodnie z zaleceniami i pod nadzorem 

lekarza specjalisty. 

9. Po rozwiązaniu Umowy Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócid urządzenie 

Wynajmującemu w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z prawidłowej 

eksploatacji. 

10. Zwrot urządzenia nastąpi na koszt i ryzyko Wynajmującego. 

                                                      

                                                            

 

                                                                      §2 Czynsz 

 

1. Strony ustalają miesięczny czynsz najmu w wysokości …………………złotych brutto (słownie:                          

…………………………………., w tym podatek VAT 23%) 

2. Czynsz najmu będzie płatny z góry przelewem do dnia …………………. każdego miesiąca, na 

podstawie przysyłanych co miesięcznych dokumentów rozliczeniowych.  

3. Wcześniejszy zwrot urządzenia przed koocem pełnego miesięcznego okresu najmu nie 

skutkuje zwrotem części wpłaty za niewykorzystany okres. 

 

                                                        §3 Kaucja zwrotna 

 

1. Wysokośd kaucji wynosi …………….złotych. 

2. Najemca zobowiązany jest wpłacid kaucję wraz z opłatą za pierwszy miesiąc na rachunek 

bankowy wskazany przez  Wynajmującego. 

3. Kaucja zostanie zwrócona na rachunek bankowy Najemcy do 7 dni roboczych po zwrocie 

urządzenia do siedziby Wynajmującego. 

4. Warunkiem zwrotu kaucji jest zwrot urządzenia w stanie niepogorszonym ponad zużycie 

wynikające z prawidłowego użytkowania. 

                                                                       §4 Naprawa  

1. W przypadku awarii urządzenia bez winy Najemcy,  Wynajmujący zorganizuje wymianę lub 

naprawę urządzenia na swój koszt w możliwie krótkim terminie.  

2. Najemca zobowiązuje się zwrócid uszkodzone urządzenie  w terminie ustalonym z 

Wynajmującym po otrzymaniu drugiego sprawnego urządzenia. 

3. Wynajmujący zapewnia obsługę serwisową urządzenia  przez okres Umowy i zastrzega sobie 

prawo przeprowadzenia konserwacji u Najemcy. O terminie konserwacji Najemca zostanie 

uprzednio poinformowany. 

                                                   §4 Okres Umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na okres nieokreślony od dnia  …………………………... 

2. Umowa może byd wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

3. Umowa może zostad rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia przez 

Wynajmującego, w przypadku naruszenia jej postanowieo przez Najemcę. 

4. Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu urządzenia po rozwiązaniu Umowy. 

 

§5 Inne postanowienia 



1. Wynajmujący ponosi odpowiedzialnośd wobec  Najemcy wyłącznie za szkody wynikające z 

zawinionego działania. 

2. W sprawach nieregulowanych niniejsza Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Wszystkie spory, zaistniałe w związku lub w wyniku Umowy rozstrzygane będą przez Sąd  

właściwy dla siedziby Wynajmującego. 

4. Najemca  zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Wynajmującego o zmianie swoich 

danych teleadresowych. 

5. Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla 

każdej ze stron. 

                 

 

Wynajmujący                                                                                                      Najemca 

 

 

 

 

Dane kontaktowe Najemcy: 

 


