Umowa najmu rzeczy ruchomej
zawarta w dniu 26.09.2009 we Wrocławiu pomiędzy:

1/ UBOP S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Papierowej 28/3, wpisaną do KRS pod nr 98423,
reprezentowaną przez:
Ireneusza Korola - Prezesa Zarządu,
Pawła Mąciela- Członka Zarządu,
zwaną dalej Wynajmującym,
a
2/ DBB Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komorowej 6/4, wpisaną do KRS pod nr
78399, reprezentowaną przez:
Błażeja Panka- Członka Zarządu,
Renatę Bukłak - Prokurenta,
zwaną dalej Najemcą.
§1
Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem wózka widłowego TOYOTA typ 17, elektrycznego,
udźwig 1500 kg, rok produkcji 2005, zwanego dalej Wózkiem.
§2
1. Wynajmujący oddaje Najemcy do używania Wózek na czas oznaczony, to jest do 31.12.2010
r.
2. Wózek będzie przeznaczony przez Najemcę do wykonywania działalności gospodarczej w
zakresie produkcji elementów stalowych.
§3
1. Najemca oświadcza, że widział Wózek i nie wnosi żadnych zastrzeżeń do jego wyglądu,
stanu technicznego i właściwości.
2. Wydanie Wózka nastąpiło w dniu podpisania niniejszej umowy i zostało stwierdzone
protokołem zdawczo-odbiorczym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

§4
1. Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu czynszu najmu w wysokości 2.000
złotych miesięcznie z góry. Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z
obowiązującymi przepisami.
2. Najemcę obciążają wszelkie wydatki związane z bieżącą eksploatacją, konserwacją oraz
naprawami Wózka.
3. Najemca dokonywał będzie zapłaty przelewem na rachunek Wynajmującego wskazany na
fakturze wystawionej w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.
4. Płatność będzie następowała w terminie 5 dni od dnia doręczenia faktury Najemcy.
§5
1. Najemca zobowiązuje się do korzystania z Wózka zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
treścią niniejszej umowy.
2. Najemca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu najmu w podnajem ani do
bezpłatnego używania osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody
Wynajmującego.
§6
1. Wynajmujący zobowiązuje się wydać najemcy przedmiot najmu w stanie
przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać go w takim stanie przez cały czas
trwania umowy.
2. Wynajmujący zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia na własny
koszt wad przedmiotu najmu, jeżeli wady te uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu
najmu zgodnie z umową.
§7
1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy
pisemnej.
3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy zostaną poddane pod
rozstrzygnięcie Stałego Sądu Polubownego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we

Wrocławiu.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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Załącznik:
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