
U M O W A   N A J M U 

 
Zawarta w dniu …….2021r. w Warszawie pomiędzy firmą MMCOMP Marek Sztafa, Kikoły 1E, 05-180 Kikoły, NIP: 113- 250-15-50, 

REGON: 141912186, zwaną dalej „Wynajmującym” a firmą/ osobą fizyczną: 
,………………………………….., zwaną dalej „Najemcą”. 

 
§ 1 .  P r z e d m i o t   u m o w y  

1. Przedmiotem umowy jest wynajem …szt. komputerów przenośnych typu laptop/ komputerów stacjonarnych/ monitorów itd 
zwanego w dalszej części umowy sprzętem.  

2. Wynajmujący wynajmuje w/w urządzenia Najemcy do użytkowania w swojej firmie/ gospodarstwie domowym w ramach 
działalności prowadzonej przez Najemcę na okres od dnia …… do dnia … (umówiony termin). 

3. Najemca oświadcza iż przyjmuje sprzęt zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym, kompletnie oprzyrządowany i zobowiązuje 
się do jego zwrotu w takim samym stanie, niepogorszonym ponad normalne zużycie. 

4. W momencie wydania wykonywane są dokładne zdjęcia sprzętu, celem dokładnego udokumentowania jego stanu fizycznego 
(ewentualnych śladów użytkowania, wad itd.) Dodatkowo sprzęt jest plombowany. 

5. Wydawany sprzęt posiada zainstalowane oprogramowanie – system operacyjny + zestaw niezbędnych sterowników. 
6. Podstawowa specyfikacja wydawanego sprzętu:  

 
§ 2 .  O p ł a t y 

1. Opłata za wynajem oraz dostawę i odbiór wyżej wymienionych urządzeń w danym okresie wynosi ……………. netto plus podatek 
VAT, czyli ……...zł brutto. W dniu zawarcia umowy, Wynajmujący wystawi Najemcy fakturę VAT na podaną wyżej kwotę, która 
zostanie zapłacona przez Najemcę na wskazany na niej rachunek bankowy Wynajmującego i we wskazanym na FV terminie 
płatności.  

2. Strony ustalają, że Wynajmujący będzie zamieszczał na fakturze adnotację podająca numer i datę zawarcia umowy, której 
faktura ta będzie dotyczyła. 

3. W dniu zawarcia umowy Najemca uiszcza opłatę (kaucje) w wysokości 100% rynkowej wartości sprzętu. Kaucja zostanie 
zwrócona Najemcy po zwrocie i sprawdzeniu stanu technicznego wynajmowanego sprzętu, bez odsetek. Kaucja stanowi 
zabezpieczenie zobowiązań Najemcy względem Wynajmującego, jakie mogą wynikać z realizacji niniejszej umowy (pokrycie 
kosztów ewentualnych napraw). 

4. W przypadku realizacji usługi na odległość (wysyłki) klient zobowiązany jest do opłacenia wysyłki.  
 

§ 3 .  R e a l i z a c j a   u s ł u g i 
1. W razie awarii urządzenia musi być ono niezwłocznie odesłane do siedziby Wynajmującego, który zobowiązuje się do 

dostarczenia sprzętu zamiennego, w podobnej klasie w terminie ustalonym z Najemcą. 
2. W razie uszkodzenia sprzętu z winy Najemcy, Wynajmującemu przysługuje zwrot poniesionych kosztów transportu, naprawy 

oraz zamiany uszkodzonego sprzętu. Koszty te leżą po stronie Najemcy. 
3. W każdym przypadku, niezależnie od okoliczności Najemca odpowiada materialnie w pełnej wysokości za uszkodzenia, 

zniszczenia sprzętu oraz za brak lub zaginięcie w/w urządzenia.  
4. Łączna wartość wynajmowanego sprzętu wynosi: ………….zł netto 
5. W czasie wynajmuj Wynajmujący udziela Najemcy wsparcia technicznego telefonicznie i zdalnie. 
6. W razie potrzeby ze strony Wynajmującego jest możliwość instalacji dodatkowego oprogramowania – opłata 100zł netto od 

jednego programu.  
7. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za dane Najemcy pozostawione w danym sprzęcie.  
8. W razie samowolnego przedłużenia wynajmu przez Najemcę, bez pisemnej zgody Wynajmującego, Najemca zostaje obciążony 

kosztami w wysokości 3-krotności normalnej stawki dobowej za każdą dobę spóźnienia. Stawka dobowa 75zł netto sztuka. 
9. Wynajmujący ma prawo w dowolnym momencie i w dowolnym miejscu dokonać inspekcji technicznej sprzętu.  
10. W przypadku wysyłki, czas wynajmu liczy się od dnia dostarczenia paczki ze sprzętem.  
11. Minimalny czas przy wynajmie na odległość to 3 dni robocze.  
12. Do momentu podpisania przez Wynajmującego protokołu odbiorczego, za sprzęt odpowiedzialny jest Najemca, w tym za 

dostarczenie sprzętu/ wysyłki do firmy MMCOMP. 
13. W razie powstania zaległości w płatnościach po stronie Najemcy, podejrzeniu wykorzystywania sprzętu w innym celu niż 

zadeklarowano lub nie wywiązywaniu się Najemcy z zapisów powyższej umowy, Wynajmujący ma prawo w dowolnym 
momencie zażądać zwrotu wynajmowanego sprzętu. W sytuacji nie dokonania zwrotu sprzętu przez Najemcę w wyznaczonym 
terminie Wynajmujący naliczy opłatę w wysokości 5-krotności normalnej stawki dobowej  za każdy dzień spóźnienia i 
niezwłocznie powiadomi organy ścigania.  

14. W przypadku nie uregulowania należności w terminie wynikającym z dokumentów księgowych, zostaną naliczone maksymalne 
ustawowe odsetki od dnia, w którym mija termin płatności. 

15. W przypadku opóźnienia z zapłatą jakiejkolwiek należności wynikającej z niniejszej umowy Najemca zapłaci opłatę 
administracyjną w wysokości 80,00 zł netto za każde wezwanie do zapłaty wysłane w formie papierowej przez Wynajmującego 
lub na jego zlecenie. 

 
§ 4 .  P o s t a n o w i e n i a   k o ń c o w e 

1. Najemca oświadcza, że zapoznał się z umową najmu. Jest ona dla niego zrozumiała i zobowiązuje się do jej przestrzegania.  
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i dokonywane będą w formie aneksów do 

niniejszej umowy, podpisanych przez obydwie ze stron.. 
3. Strony zobowiązują się do nie udostępniania danych, informacji i dokumentacji, które zostały im przekazane w związku z 

realizacją niniejszej umowy i które zostały określone przez Strony jako „poufne”, osobom trzecim bez zgody Strony ujawniającej. 
4. Wynajmujący może podawać nazwę Najemcy w listach referencyjnych lub w innych przykładach dotychczas zrealizowanych 

usług publikowanych w swoich reklamach, ofertach i innych materiałach promocyjnych.  
5. Najemca zobowiązuje się wystawić Wynajmującemu  na jego prośbę referencje i przesłać je pocztą w dwóch egzemplarzach.  
6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego. 
7. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego. 
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 
 

          Wynajmujący                         Najemca 
 

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


