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UMOWA NAJMU nr ………. 
 
 

zawarta w Szczecinie w dniu  ……………... pomiędzy 
 
Toruńskimi Zakładami Materiałów Opatrunkowych Dystrybucja Szczecin sp. z o.o. 
z siedzibą w Szczecinie, ul. Rapackiego 2, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Szczecinie XVII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000128233, NIP 851-20-72-633, 
REGON 811023855, kapitał zakładowy 80 000 zł,  
zwaną dalej Wynajmującym  
 

a 

imię i nazwisko …………….…… 

adres                 …………………. 

Telefon              …………………. 

PESEL                 ……..…………… 
 
Zwanym  dalej Najemcą  
 
 

§ 1 
Wynajmujący oddaje w najem Najemcy sprzęt rehabilitacyjny łóżko rehabilitacyjne elektryczne   
 …………………………, numer seryjny…………... zwany w dalszej części umowy przedmiotem najmu. 
 

§ 2 
Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu najmu oraz że przedmiot najmu spełnia 
wszelkie obowiązujące warunki wprowadzenia do obrotu i do używania. 
 

§ 3 
Najemca kwituje otrzymanie przedmiotu najmu i oświadcza, że przedmiot najmu jest kompletny, 
nieuszkodzony i zdatny do użytku oraz że nie wnosi żadnych zastrzeżeń do stanu przedmiotu najmu.  
 

§ 4 
1. Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie 

zmieniać przedmiotu najmu bez zgody Wynajmującego. 
2. Najemca zobowiązuje się na swój koszt utrzymywać przedmiot najmu w stanie przydatnym do 

użytku, w tym ponosić potrzebne nakłady i dokonywać potrzebnych napraw. 
3. W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu Najemca zobowiązuje się: 

1) niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o uszkodzeniu; 
2) niezwłocznie usunąć uszkodzenie poprzez dokonanie naprawy przedmiotu najmu. 

4. Przedmiot najmu może być używany wyłącznie osobiście przez Najemcę albo przez osobę 
pozostającą pod stałą faktyczną opieką Najemcy. Najemca nie może oddać przedmiotu najmu 
innej osobie w podnajem lub do bezpłatnego używania.  

 
§ 5 

1. Umowę zawiera się na czas oznaczony do dnia 31.12.20…. r. 
2. Wynajmujący może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie 

naruszenia przez Najemcę któregokolwiek z następujących postanowień niniejszej umowy: § 4 
ust. 1, 2, 3 lub 4; § 6 ust. 1, 2 lub 3; § 8 ust. 1. 

3. Najemca może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie ujawnienia 
wady tkwiącej w przedmiocie najmu uniemożliwiającej używanie przedmiotu najmu zgodnie z jego 
przeznaczeniem.  

 
§ 6 

1. Czynsz najmu wynosi: 
1) za okres do końca miesiąca, w którym została zawarta niniejsza umowa -  …………  brutto 
2) za każdy kolejny miesiąc kalendarzowy –   ……….zł netto + 23% VAT netto + VAT, razem 

……………. miesięcznie. 
2. Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu czynsz najmu: 
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1) za okres do końca miesiąca, w którym została zawarta niniejsza umowa – w terminie 7 dni od 
zawarcia umowy,  

2) za każdy kolejny miesiąc kalendarzowy – z góry, w terminie do 10 dnia tego miesiąca.   
3. Najemca zobowiązuje się zapłacić czynsz najmu na rachunek bankowy Wynajmującego  

nr NUMER KONTA BANKOWEGO lub gotówką w kasie w siedzibie Wynajmującego.   
4. W razie zapłaty na rachunek bankowy, za datę zapłaty uważana będzie data uznania rachunku 

bankowego Wynajmującego.  
5. W razie opóźnienia w zapłacie czynszu najmu Wynajmujący może żądać odsetek ustawowych za 

czas opóźnienia.  
 

§ 7 
1. Najpóźniej następnego dnia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy Najemca 

zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu Wynajmującemu w siedzibie Wynajmującego lub w 
innym miejscu zaakceptowanym przez Wynajmującego w stanie nie pogorszonym; jednakże nie 
ponosi odpowiedzialności za zużycie przedmiotu najmu będące następstwem prawidłowego 
używania. Zwrot oraz stan przedmiotu najmu w chwili zwrotu będą  potwierdzone protokołem 
zdawczo-odbiorczym. 

2. W razie zwłoki Najemcy w zwrocie przedmiotu najmu, Najemca zobowiązuje się zapłacić 
Wynajmującemu karę umowną w wysokości 20% kwoty miesięcznego czynszu brutto wymienionej 
w § 6 ust. 1 pkt 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Wynajmujący może żądać odszkodowania 
przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

3. W razie zwrócenia przedmiotu najmu w stanie pogorszonym ponad zużycie będące następstwem 
prawidłowego używania (uszkodzonym, zanieczyszczonym, itp.), Najemca zobowiązuje się 
zapłacić Wynajmującemu kwotę odpowiadającą kosztom przywrócenia stanu niepogorszonego 
ponad zużycie będące następstwem prawidłowego używania; a w razie braku możliwości lub 
nieopłacalności przywrócenia takiego stanu, zapłacić Wynajmującemu karę umowną w kwocie 
…………….. Wynajmujący może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej 
kary umownej.  

 
§ 8 

1. Celem zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego, Najemca zobowiązuje się w dniu zawarcia 
niniejszej umowy zapłacić Wynajmującemu kaucję w kwocie ……. zł, gotówką w kasie w siedzibie 
Wynajmującego lub gotówką do rąk upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego.  

2. Wynajmujący może zatrzymać kaucję tytułem zaspokojenia roszczeń z tytułu czynszu najmu, 
odsetek, kar umownych i odszkodowań. Wynajmujący może zatrzymać kaucję wyłącznie w takiej 
kwocie, która nie przekracza kwoty roszczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim.  

3. Kwotę kaucji nie podlegającą zatrzymaniu zgodnie z ust. 2, Wynajmujący zobowiązuje się zwrócić 
Najemcy w terminie 7 dni od zwrotu przedmiotu najmu.  

 
§ 9 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 10 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 11 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 

 
WYNAJMUJĄCY                                                                                                  NAJEMCA 


