Pomorskie Centrum Metrologii Sp. z o.o.
ul. Trzy lipy 3 80-172 Gdańsk
Teren Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Autoryzowany przedstawiciel firm:
Mettler-Toledo GAWAG, SIEMENS, Ohaus, AXIS, SECA, MENSOR, CAS, MITUTOYO,
WIKA, HBM

LAB-EL,

Umowa najmu wzorców masy
Zawarta w dniu

,w

pomiędzy:

Pomorskie Centrum Metrologii Sp. z o.o. ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
zwanym dalej Wynajmującym, reprezentowanym przez: uprawnionego pracownika serwisu
a
Dane najemcy do faktury ( nazwa, adres firmy, NIP)

zwanym dalej Najemcą, reprezentowanym przez:
Miejsce dostawy:

Okres wypożyczenia:
Od:
( dzień / miesiąc / rok )

Do:
( dzień / miesiąc / rok )

Zlecamy wypożyczenie wzorców masy zgodnie z poniższym zestawieniem:
Wzorce poniżej 20 kg

-

sztuk

-

sztuk

-

sztuk

-

sztuk

-

sztuk

-

sztuk

kompletów

NR FABR :

Wzorce masy 20 kg
NR FABR :

Wzorce masy 25 kg
NR FABR :

Wzorce masy 500 kg
NR FABR :

Wzorce masy 1000 kg
NR FABR :

Wzorce masy 2000 kg
NR FABR :

Sumaryczna ilość wynajmowanych wzorców masy :

sztuk lub
kompletów

Strona 1

Podpis Najemcy:
kontakt@pcmlab.com.pl

Infolinia: 58 500 40 41
( czytelny podpis osoby upoważnionej )

Ogólne warunki najmu wzorców masy:
Wynajmujący zobowiązuje się oddać z dniem zawarcia umowy na czas określony w umowie Najemcy do
§1
użytkowania wyszczególnione w tabeli wzorce masy.

§2

Najemca przyjmuje do wiadomości fakt, że najmowany przedmiot niniejszej umowy pozostaje wyłączną
własnością firmy Wynajmującego.

§3

Najemca oświadcza że przyjmuje do wiadomości, iż przedmiot niniejszej umowy jest używany, a stan techniczny
umożliwia jego używanie zgodnie z jego przeznaczeniem.

§4

Najemca zobowiązany jest do dbania o powierzony przedmiot przez cały okres najmu, oraz jego zwrot zaraz po
zakończeniu okresu najmu w stanie nie naruszonym, poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z
prawidłowej eksploatacji.

§5

Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub ponownego zakupu , odnowienia przedmiotu
najmu oraz kosztów legalzacji lub wzorcowania w przypadku nie właściwego użytkowania lub zniszczenia
przedmiotu najmu w ustalonym okresie.

§6

Za zerwanie lub uszkodzenie plomb legalizacyjnych skutkuje nałożeniem kary finansowej w wysokości 100 zł
netto od sztuki.

§7

Najemca nie może przekazywać, podnajmować przedmiotu niniejszej umowy innym osobą niż wskazana jako
Najemca, złamanie zakazu skutkuje nałożeniem kary finansowej w wysokości 1000 zł netto.

§8

Strony ustalają że czynsz najmu płacony będzie przez Najemcę w dniu zakończenia najmu, a w przypadku
zwłoki z płatnością Najemca zobowiązuje się płacić pełną opłate dzienną najmu plus odsetki za zwłokę w
wysokości ustawowej.

§9

Wynajmujący zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy jeżeli Najemca zalega z zapłaceniem czynszu lub
dopuszcza się naruszenia istotnych warunków umowy.

§ 10

W przypadku uszkodzenia wzorców masy podczas okresu najmu Najemca poinformuje Wynajmującego
telefonicznie dzwoniąc pod numer Infolini 58 380 44 40 lub mailowo kontakt@pcmlab.com.pl

§ 12
§ 13

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy należy zastosować przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§ 15

Umowa najmu sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 16

Najemca oświadcza, że zapoznal się z ogólnymi warunkami najmu oraz calkowitą kwotą najmu.

Ewentualne spory, mogące wynikać w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, strony poddają
rozstrzygnięciu sądow powszechnemu własciwemu ze względu na siedzibę Wynajmującego.

Dodatkowe usługi:
wynajem wózków wagonowych
1. wózek 1 tona / 5 ton TAK
NIE

TAK
NIE
TAK
NIE
4. zestaw 100 ton
TAK
NIE
5. obsługa HDS / wózek widłowy TAK
NIE
Osoby kontaktowe:

Koszty usługi netto + 23 % VAT
Kwota w PLN
…………………………….

2. zestaw 50 ton

…………………………….

3. zestaw 60 ton

…………………………….

Kwoty podane są w walucie PLN

Wysokość kaucji:

Całkowity koszt wynajmu :

…………………………….
…………………………….

Uwagi:

Ze strony Wynajmującego:
Ze strony Najmującego:

Podpis Wynajmującego:

Podpis Najemcy:
Strona 2

( czytelny podpis osoby upoważnionej )

( czytelny podpis osoby upoważnionej )

