
OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU URZĄDZEŃ I PODESTÓW RUCHOMYCH firmy  
mateco podesty ruchome Sp. z o. o. wersja 2/2023

1.  Definicje: 

1.1. mateco/Wynajmujący - mateco podesty ruchome Sp. z o.o. z siedzibą: 43-100 Tychy ul. Murarska 27, KRS 
0000049914, Regon: 273935354, NIP:954-22-39-908; mateco@mateco.pl www.mateco.pl; lub osoba przez niego 
upoważniona 

1.2. Najemca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), który 
złożył zamówienie na najem rzeczy będących w ofercie mateco, bądź osoba przez niego upoważniona, 

1.3. przedmiot najmu – rzecz najęta przez najemcę na podstawie złożonego zamówienia, 
1.4. Operator – osoba będąca przedstawicielem mateco obsługująca, na zlecenie Najemcy, przedmiot najmu, 
1.5. Dozór techniczny – Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny oraz Wojskowy Dozór 

Techniczny, o którym mowa w ustawie o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 z późn. zm.), a także 
inne instytucje, powołane przepisami prawa, do nadzoru nad urządzeniami lub maszynami będącymi przedmiotem 
najmu. 

1.6. Poczta elektroniczna – poczta e-mail służąca mateco, bądź najemcy do kontaktów dot. przedmiotu najmu, ustalona 
na podstawie złożonego zamówienia lub na podstawie dotychczas prowadzonych kontaktów; ilekroć w niniejszym 
dokumencie jest mowa o kontakcie pisemnym (i odwrotnie), należy przez to rozumieć również kontakt za 
pośrednictwem poczty elektronicznej 

2. Zawarcie umowy najmu: 

2.1. Najemca oświadcza, iż w chwili rozpoczęcia najmu posiada możliwości jego sfinansowania oraz nie toczy się p-ko 
niemu żadne postępowanie egzekucyjne, w tym skarbowe lub komornicze. 

2.2. Najemca zapewni obsługę przedmiotu najmu zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności przez operatorów 
posiadających stosowne uprawnienia wydane przez dozór techniczny, 

2.3. Jedynie złożenie zamówienia podpisanego bezpośrednio przez najemcę, lub osobę przez niego uprawnioną, jest 
podstawą do jego realizacji oraz wzajemnych rozliczeń finansowych.  

2.4. Wszelkie zmiany warunków zamówienia (w szczególności: miejsce pracy, okres najmu, cena, rodzaj i typ przedmiotu 
najmu), a także podnajem lub nieodpłatne użyczenie wymagają zgody mateco wyrażonej pisemnie, 

2.5. Wszelkie dane kontaktowe przekazane mateco będą wykorzystywane w celu nawiązania lub zachowania relacji 
biznesowych pomiędzy Państwem, a Wynajmującym, marketingu bezpośredniego produktów lub usług, a także w 
celu przesyłania informacji handlowych – najemca zobowiązuje się do podania adresów poczty elektronicznej nie 
będących daną osobową w rozumieniu RODO, tj. zawierających wyłącznie pseudonim lub stanowisko służbowe w 
swym adresie, a także do podawania wyłącznie służbowych numerów telefonów. Wszelkie odstępstwa od wyżej 
wymienionych sytuacji powinny być zgłoszone mateco celem przekazania do akceptacji tzw. zgód marketingowych 
zgodnie z art. 4 pkt 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(RODO) 

2.6. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie przez mateco danych osobowych przedsiębiorcy będącym osobą fizyczną 
dla celów realizacji umowy najmu. Dane będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z RODO. Polityka prywatności 
dostępna jest na stronie internetowej: https://www.mateco.pl/meta/polityka-prywatnosci/ 

2.7. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami technicznymi koniecznymi do spełnienia przez przedmiot najmu 
z uwzględnieniem miejsca i charakteru pracy do której ma zostać użyty. Wszystkie publikowane katalogi, zdjęcia lub 
foldery reklamowe i dane techniczne dotyczące przedmiotu najmu, mają jedynie charakter informacyjny i by być 
wiążące muszą być potwierdzone przez Wynajmującego. 

2.8. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z instrukcją obsługi najętej rzeczy oraz zobowiązuje się do stosowania 
zawartych w niej informacji. 

2.9. Najemca oświadcza, że wszelkie akcesoria używane przez niego z przedmiotem najmu są dopuszczone przez 
producenta i dedykowane do użytku z nim oraz posiadają ważny okres dopuszczalności użytkowania. 

3. Podstawowe warunki najmu: 

3.1. Zawarcie umowy najmu następuje przez potwierdzenie przez mateco realizacji złożonego przez najemcę 
zamówienia, a jej rozwiązanie następuje z końcem drugiego dnia następującego po dniu złożenia wymeldowania 
zgodnie z pkt. 4.4 niniejszych warunków.  

3.2. mateco może w uzasadnionych przypadkach odmówić zrealizowania umowy najmu, gdy jego realizacja może 
spowodować stratę materialną lub istnieje ryzyko niewypłacalności najemcy – w takich przypadkach mateco może 
również warunkować realizację najmu od uiszczenia przez najemcę przedpłat, kaucji i innych zabezpieczeń. 

3.3. Przekazanie i zwrot przedmiotu najmu następuje za pośrednictwem, działającego na zlecenie mateco, 
przedsiębiorcy świadczącego usługi transportowe, lub bezpośrednio przez pracownika mateco, i jest każdorazowo 
potwierdzone sporządzonym protokołem przekazania. 

3.4. Najemca, bądź osoba przez niego uprawniona, zobowiązany jest do obecności przy przekazaniu i zwrocie 
przedmiotu najmu – jego nieobecność skutkować będzie jednostronnym sporządzeniem protokołu przekazania, o 
którym mowa wyżej – tak sporządzony protokół stanowi dowód na informacje w nim zawarte w przypadku sporu co 
do stanu przedmiotu najmu. 

3.5. mateco sporządza jednostronnie protokół zdawczo odbiorczy urządzenia, jeśli jego dwustronne sporządzenie jest, z 
przyczyn niezależnych od stron, niemożliwe lub stanowi ryzyko, w szczególności epidemiczne. Tak sporządzony 
protokół mateco przesyła najemcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, a brak uwag zwrotnych, złożonych w 
terminie siedmiu dni od wysłania, oznacza jego akceptację bez żadnych uwag. Wynajmujący zaniecha wysyłania 
protokołu, jeśli stan urządzenia nie różni się od stanu, w którym był przekazany najemcy. 

3.6. Najemca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie przedmiotu najmu oraz jego części składowych 
(w szczególności pulpitów sterujących, kluczyków) w miejscu jego pracy i składowania przed mogącymi wystąpić, w 
tym miejscu, negatywnymi zdarzeniami, w szczególności: kradzieżą, wandalizmem, przypadkowym uszkodzeniem, 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych (z uwzględnieniem charakteru przedmiotu najmu), nieuprawnionym i 
nieprawidłowym użyciem, w okresie od dostawy do odbioru przedmiotu najmu. mateco jest uprawnione w każdym 
czasie do kontroli powyższego i zachowuje prawo do jednostronnego rozwiązania umowy najmu po stwierdzeniu 
istotnych nieprawidłowości. 

3.7. Wynajmujący nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej za skutki przestoju maszyny, a w 
szczególności za utracone korzyści, nakłady, koszty zatrudnienia pracowników, itp. 

3.8. Jeżeli Najemca pozostaje w zwłoce z zapłatą na rzecz mateco, z tytułu dotychczas świadczonych usług, mateco jest 
uprawnione do: 

3.8.1. odmowy zawarcia nowej umowy najmu, 
3.8.2. natychmiastowego rozwiązania obowiązujących umów najmu, włącznie z natychmiastowym odbiorem przedmiotu 

najmu, 
3.8.3. odmowy jakichkolwiek świadczeń na rzecz Najemcy, wynikających w szczególności z ochrony ubezpieczeniowej, 
3.8.4. naliczeniu odsetek za zwłokę w płatności i kosztów windykacyjnych, 
3.9. Najemca ponosi odpowiedzialność za przedmiot najmu w okresie od jego dostawy do odbioru, w szczególności 

ponosi ryzyko jego uszkodzenia, przypadkowej utraty, zniszczenia, kradzieży całości lub części oraz jego 
przywłaszczenia. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane użytkowaniem przedmiotu 
najmu, tak w majątku własnym, jak również w majątku osób trzecich oraz szkód wyrządzonych osobom trzecim, w 
szczególności wynikających z wycieku oleju i innych płynów eksploatacyjnych, które nie zostały stwierdzone przy 
dostawie urządzenia. 

3.10. Zabronione jest używanie przedmiotu najmu w pracach przy piaskowaniu, śrutowaniu i analogicznych metodach 
obróbki strumieniowo-ściernej. 

3.11. Zabroniona jest eksploatacja urządzenia z poziomem paliwa poniżej poziomu określonego przez producenta jako 
minimalny. 

3.12. Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania organów ścigania o stwierdzonych przypadkach działań 
przestępczych p-ko przedmiotowi najmu lub z jego wykorzystaniem, a w szczególności: kradzieży, przywłaszczenia 
przedmiotu najmu lub ich części składowych oraz jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia Wynajmującemu 
pisemnie wszelkich informacji o szkodzie powstałej w przedmiocie najmu.  

3.13. Najemca zobowiązany jest do informowania mateco o wszelkich zdarzeniach zakwalifikowanych jako wypadek przy 
pracy oraz o wszelkich postępowaniach, prowadzonych przez organy państwowe, wszczęte po zdarzeniu, w którym 
brał udział przedmiot najmu. 

3.14. Najemca zobowiązany jest do umożliwienia mateco dostępu do przedmiotu najmu na każde jego żądanie. 

4. Dostawa i odbiór: 

4.1. Dostawa i odbiór urządzenia następuje w miejscu wskazanym jako miejsce dostawy/odbioru urządzenia wskazane 
na złożonym zamówieniu, chyba że strony umówiły się inaczej. Miejsce to winno stwarzać możliwość swobodnego 
załadunku/rozładunku, a transport odbywać się przy użyciu wyspecjalizowanego pojazdu umożliwiającego 
samodzielne jego opuszczenie przez przedmiotu najmu. Transport urządzenia każdorazowo wymaga zgody mateco. 

4.2. mateco nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przewidywanego terminu dostawy spowodowanego 
zdarzeniami, na które mateco nie ma i nie miało wpływu. mateco odpowiada z tytułu poniesionej przez Najemcę 
szkody tylko wtedy, gdy termin nie został dotrzymany na skutek umyślnego działania jego pracowników. 

4.3. Najemca jest zobowiązany do rozruchu próbnego urządzenia bezpośrednio po jego dostawie. 
4.4. Zgłoszenie zakończenia najmu (wymeldowanie) odbywa się przy użyciu druku wymeldowania przesyłanego za 

pośrednictwem poczty elektronicznej do mateco najpóźniej dwie doby przed planowanym zakończeniem pracy, pod 
rygorem obciążenia najemcy czynszem za okres opóźnienia w wymeldowaniu. mateco odbierze przedmiot najmu 
nie później niż 2 doby od terminu zgłoszonego końca prac, lub w pierwszy dzień roboczy po upływie dwóch dób, jeśli 
te przypadają w dni wolne od pracy. 

4.5. Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu kompletny – ze wszelkimi akcesoriami, z którymi był wydany 
(np. klucze, instrukcje), w stanie niepogorszonym (z uwzględnieniem zużycia wynikającego z normalnej eksploatacji), 
w szczególności uprzątnięty ze śmieci i wszelkich zabrudzeń, zatankowany do pełna tj. do krawędzi wlewu, a w 
przypadku urządzeń zasilanych poprzez podłączane do niego źródło energii (w tym butle gazową) zasilone w sposób 
umożliwiający załadunek. Akcesoria podlegające wymianie muszą być tożsame z otrzymanymi podczas dostawy z 
aktualnym terminem ważności użytkowania, 

4.6. Ostateczny, techniczny, odbiór przedmiotu najmu odbywa się w siedzibie Wynajmującego. Dodatkowe roszczenia 
finansowe, dotyczące ponadnormatywnego zużycia, tudzież zniszczenia, trwałego zabrudzenia przedmiotu najmu 

lub jego części składowych oraz innych, nieujętych w protokole przekazania, usterek i uszkodzeń, wnoszone będą 
przez mateco pisemnie do 30 dni od daty sporządzenia protokołu zdawczo odbiorczego. 

5. Przestoje: 

 
5.1 Mające nastąpić, niezależne od najemcy, przestoje w pracy przedmiotu najmu będą uwzględnione, wyłącznie po 

dacie jego pisemnego zgłoszenia, poprzez naliczanie, przez okres zgłoszonego przestoju, 50 % stawki czynszu przy 
przestoju do 5 dni doby rozliczeniowej oraz 75 % za każdy dzień począwszy od dnia 6. Ryczałt ubezpieczeniowy nie 
podlega zmniejszeniu w żadnym wypadku. 

 
6. Najem urządzenia z operatorem 

 
6.1. Przedmiot najmu może być, na podstawie zamówienia, wynajęty wraz z operatorem. 

6.2. Operator wykonuje czynności, polegające wyłącznie na operowaniu urządzeniem, zlecone przez Najemcę zgodnie 

z przepisami oraz instrukcjami, w szczególności w zgodzie z przepisami BHP oraz instrukcją użytkowania przedmiotu 

najmu oraz na podstawie własnego doświadczenia mając na uwadze, przede wszystkim, bezpieczeństwo osób i 

mienia i może odmówić pracy w sytuacji, gdy, w jego ocenie, jest ono zagrożone. 

6.3. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania zlecenia jest potwierdzona przez Najemcę, a w przypadku jego braku 

przez Operatora, karta pracy urządzenia określająca początek rozpoczęcia i zakończenia pracy w podziale na doby. 

6.4. Czas pracy operatora obejmuje również czas przestoju, który nie wynika z winy mateco. 

6.5. Czas pracy operatora podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów powszechnie obowiązujących, a w 

szczególności przepisom Kodeksu pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.). 

6.6. Pozostałe zapisy niniejszych warunków mają odpowiednie zastosowanie do najmu z operatorem, z uwzględnieniem 

jego specyfiki, w szczególności związanej z odpowiedzialnością operatora za szkody powstałe w wyniku 

nieprawidłowego operowania przedmiotem najmu. 

6.7. Osoby przebywające w platformie roboczej podestu zobowiązane są do przestrzegania poleceń wydawanych przez 

operatora pod rygorem natychmiastowego przerwania pracy. Zobowiązane są również do stosowania wymaganej 

odzieży zabezpieczającej (kask, szelki, inne) 

7. Wady przedmiotu najmu oraz reklamacje: 

7.1. Najemca zobowiązany jest, niezwłocznie po ich zauważeniu, zgłosić pisemnie, wszelkie wady przedmiotu najmu 
określając ich charakter i stopień w jakim ograniczają użytkowanie Podstawą uwzględnienia reklamacji, oraz wiążące 
się z tym odliczenie czynszu za każdy dzień ograniczenia użytkowania, będzie zgłoszenie wady dokonane we 
wspomnianej wyżej formie. 

7.2. Najemca zobowiązany jest zapewnić bezpieczny dostęp do urządzenia wymagającego obsługi serwisowej 
umożliwiający swobodną pracę, a także zapewnia paliwo (lub butlę gazową) niezbędne podczas przeprowadzania 
prac serwisowych (w szczególności prac związanych z odpowietrzeniem układu paliwowego). 

7.3. Przestój wywołany wadą powstałą z przyczyn niezależnych od Najemcy zostaje odliczony od ustalonego okresu 
najmu pomniejszając należny czynsz. 

7.4. Najemca ponosi odpowiedzialność za konsekwencje opóźnienia w przekazywaniu mateco informacji o wadach 
przedmiotu najmu. 

7.5. Wady wywołane działaniem lub zaniechaniem Najemcy zostaną usunięte na jego koszt - w takim przypadku Najemcy 
nie przysługuje roszczenie o obniżenie czynszu za okres przestoju.  

7.6. Wszelkie reklamacje związane z realizacją usługi wykonanej przez mateco winny być zgłaszane pocztą 
elektroniczną, nie później niż siedem dni po jej wykonaniu, bądź siedem dni po otrzymaniu faktury za nią. 

7.7. Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie dwóch tygodni od ich otrzymania, chyba, że stopień 
skomplikowania sprawy jest znaczny i dotrzymanie terminu z przyczyn obiektywnych nie jest możliwy – w tym 
przypadku najemca zostanie w terminie dwóch tygodni poinformowany o przyczynach opóźnienia i nowym terminie 
zakończenia sprawy. 

7.8. mateco zastrzega sobie prawo na pozostawienie reklamacji bez rozpatrzenia do czasu zapłaty bezspornej części 
należnej za wykonaną usługę – o takim przypadku klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną. 

7.9. Rozpatrzenie reklamacji kończy się wraz z informacją przesłaną najemcy o braku podstaw do jej uwzględnienia, 
bądź akceptacją najemcy dla warunków wystawienia korekty - zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. 

8. Ceny i kary umowne: 

8.1. Podstawą do rozliczeń finansowych są ceny, określone w wartości netto, w zaakceptowanym i złożonym zamówieniu, 
przyjętym do realizacji przez mateco, a także określone w niniejszym dokumencie. Do podanych cen zostanie 
doliczony podatek VAT oraz inne, określone przepisami prawa, opłaty wg aktualnie obowiązującej stawki. Ceny w 
zamówieniu obowiązują wyłącznie w jego zakresie (czasie i miejscu).  

8.2. Czynsz jest naliczany, o ile zamówienie nie określa innego sposobu naliczania, za pracę urządzenia w każdej dobie 
rozliczeniowej. Za dobę rozliczeniową przyjmuje się czas pracy urządzenia w wymiarze 8 motogodzin pomiędzy 
godziną 7.00 i 17.00 każdego dnia użytkowania. W przypadku przekroczenia wskazanego limitu mateco zastrzega 
sobie prawo naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 10% stawki dziennej za każdą rozpoczętą ponadnormatywną 
motogodzinę. Praca urządzenia w godzinach od 17.00 do 7.00 wymaga pisemnej zgody mateco. 

8.3. Najem przedmiotu najmu z operatorem rozliczany jest według złożonego zamówienia, które określa minimalną ilość 
godzin lub dób najmu (jednostki rozliczeniowej). Czas pracy, ponad określony w zamówieniu, jest rozliczany według 
ilości każdej rozpoczętej jednostki rozliczeniowej. 

8.4. Niespełnienie nałożonych obowiązków oraz postanowień umownych upoważnia Wynajmującego do obciążenia 
Najemcy opłatami w wysokości: 

8.4.1. Wypalenie filtra DPF po unieruchomieniu maszyny ze względu na zaniedbania w jej obsłudze – 1500 PLN, 
8.4.2. Zagubienie lub zniszczenie: kluczyka, pojemnika na instrukcje, dokumentacji innej niż instrukcja obsługi przypisanej 

do przedmiotu najmu – według wartości zagubionego mienia, ale nie mniej niż 200 PLN /szt., 
8.4.3. Zagubienie lub zniszczenie instrukcji obsługi – 300 PLN, 
8.4.4. Uszkodzenie stacyjki – 380 PLN, 
8.4.5. Zagubienie butli zasilającej urządzenia napędzane gazem LPG, jej uszkodzenie (uszkodzenie zaworu, bądź 

mechaniczne, a także skorodowanie), zwrot z nieaktualnym terminem ważności – 400 PLN, 
8.4.6. Usługa tankowania przedmiotu najmu po jego odbiorze: koszt paliwa + 250 PLN,  uzupełnienie AdBlue - 250,00 PLN.  
8.4.7. Oczekiwanie na umożliwienie swobodnego załadunku/rozładunku przedmiotu najmu, a także jego opóźnienie 

spowodowane działaniem, bądź zaniechaniem najemcy - 200 PLN /każda rozpoczęta godzina, 
8.4.8. Brak przygotowania przedmiotu najmu do odbioru - w szczególności z powodu niezgłoszonej usterki, braku paliwa, 

rozładowania akumulatorów, a także braku dojazdu do miejsca składowania – 3000 PLN + ustalona stawka czynszu 
za każdy rozpoczęty dzień oczekiwania na usunięcie przyczyn opóźnienia odbioru, 

8.4.9. Wymiana przedmiotu najmu z winy najemcy - 3000 PLN, 
8.4.10. Przywrócenie przedmiotu najmu do stanu z chwili dostawy – rzeczywisty koszt uszkodzonych, z winy najemcy, części 

oraz koszty robocizny wg stawki 190 PLN za każdą rozpoczętą roboczogodzinę, 
8.4.11. Przebicie opony: koszt naprawy wulkanizacyjnej + dojazd z pkt 7.3.12 + koszt robocizny zgodnie z pkt. 7.3.10 + 

ryczałt za zmniejszenie wartości opony 200 PLN (naliczany także w przypadku naprawy dokonanej przez najemcę) 
8.4.12. Koszt dojazdu serwisu na miejsce postoju przedmiotu najmu wynikły z winy najemcy (w tym nieuzasadnione 

wezwanie) – koszt dojazdu wg stawki 3,10 PLN /km; dojazd do 50 km – ryczałt 300 PLN, 
8.4.13. Użytkowanie urządzenia po jego wymeldowaniu, w trakcie zgłoszonego przestoju lub praca w dni zgłoszone w 

zamówieniu jako nierobocze – 200 % ustalonej stawki dziennej czynszu za okres jego faktycznej pracy w tych dniach, 
8.4.14. Samowolny transport przedmiotu najmu przez najemcę – 3000 PLN, 
8.4.15. Odmowa odbioru zamówionego przedmiotu najmu (rezygnacja z najmu) – 3000 PLN + czynsz za jedną dobę najmu 

wg zamówienia,  
8.4.16. Brak możliwości dostawy w ustalonym terminie – czynsz wg zamówienia za każdy dzień przesunięcia terminu oraz  

koszt transportu powiększony o 3000 PLN, w przypadku jego realizacji, 
8.4.17. Wyłączenie przedmiotu najmu z eksploatacji z powodu wady powstałej na skutek działania lub zaniechania najemcy 

– czynsz wg zamówienia naliczany nie dłużej niż 30 dni, za każdy dzień wyłączenia z użytkowania, także po 
zakończeniu okresu najmu. mateco ma prawo dochodzić czynszu za dłuższy okres przestoju w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach. 

8.4.18. Brak przygotowania przedmiotu najmu do badań okresowych dozoru technicznego lub prac serwisowych – 400 zł + 
koszt dojazdu zgodnie z pkt 7.3.12. 

8.4.19. Narażenie na uszkodzenie akumulatorów przez nieuzupełnienie elektrolitu – 600 PLN dla instalacji 24 V oraz 1200 
PLN dla instalacji 48 V, 

8.4.20. Podnajem przedmiotu najmu bez zgody mateco – 200 % ustalonej stawki czynszu za każdy ustalony dzień podnajmu 

9. Płatności i faktury: 

9.1. Najemca upoważnia mateco do wystawiania faktur VAT oraz not księgowych obciążeniowych (zwanej dalej nota) 
bez jego podpisu.  

9.2. mateco wystawi notę księgową obciążeniową jako obciążenie najemcy za koszty napraw (odtworzenie stanu 
przedmiotu najmu i jego wyposażenia). 

9.3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo żądania wpłaty zaliczki/przedpłaty na poczet zawartej umowy najmu. 
9.4. Dostawa i odbiór przedmiotu najmu jest fakturowana w pierwszej fakturze wystawionej na podstawie określonego 

zamówienia. 
9.5. Faktury wystawiane są w 14 dniowym cyklu rozliczeniowym o ile strony nie ustaliły inaczej. mateco zastrzega sobie 

prawo do wydłużenia, bądź skrócenia, tego okresu w uzasadnionych przypadkach, jednak nie więcej/mniej niż o 5 
dni roboczych. 

mailto:mateco@mateco.pl
http://www.mateco.pl/
https://www.mateco.pl/meta/polityka-prywatnosci/


 

9.6. Faktury VAT oraz noty wysyłane będą przez mateco za pośrednictwem poczty elektronicznej najemcy, lub, na jego 
żądanie, na adres jego siedziby, lub inny wskazany przez niego. Strony zgodnie przyjmują, iż brak zwrotu dokumentu 
w terminie 7 dni od dnia jej odbioru jest uznawane jako zaakceptowanie zawartej w nim treści.  

9.7. Najemca zostanie obciążony opłatą 15 PLN za wysłanie faktury lub noty w sposób inny niż drogą elektroniczną.  
9.8. Wszelkie płatności, o ile strony nie ustaliły inaczej, Najemca realizuje w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury 

lub noty. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy mateco lub do jego 
kasy. 

9.9. Dokonane płatności zostają zarachowane przez mateco w pierwszej kolejności na istniejące zobowiązania uboczne 
z tytułu odsetek za zwłokę, kosztów windykacji, a następnie na zobowiązania wynikające z faktur VAT oraz not 
według tytułu przelewu, lub, w przypadku jego braku, na należności najstarsze. 

9.10. Wynajmujący rozliczy wszelkie wpłacone przedpłaty z fakturami wystawionymi za zrealizowany najem wystawiając 
faktury rozliczeniowe zgodnie z punktem 8.2. Niewykorzystana część zaliczki zostanie zwrócona w terminie do 14 
dni po zakończeniu najmu lub po dacie, w której miało dojść do niezrealizowanego, z powodów niezależnych od 
stron, najmu. 

10. Ochrona ubezpieczeniowa: 

10.1. Najemca ogranicza swoją odpowiedzialność za utratę lub zniszczenie urządzenia poprzez zapłatę ryczałtowo 
określonej opłaty ubezpieczeniowej za każdy dzień faktycznego posiadania przedmiotu najmu. Zakres przyznanego 
Najemcy ograniczenia odpowiedzialności jest określony w załączniku nr 1 do OWW (Ogólne Warunki Ograniczenia 
Odpowiedzialności Najemcy). Stawka ryczałtu ubezpieczeniowego jest każdorazowo określana w zamówieniu 
składanym przez Najemcę. 

11. Odstąpienie i zerwanie umowy najmu: 

11.1. Wynajmujący zachowuje prawo odstąpienia od umowy realizowane poprzez : 
10.1.1 Nieprzystąpienie do wykonania zawartej umowy (przyjętego zamówienia) i odmowę wydania przedmiotu najmu 

Najemcy, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie wyłudzenia, a także odbiór przedmiotu najmu w przypadku gdy: 

10.1.2 Miejsce lub warunki eksploatacji przedmiotu najmu, stwarzają zagrożenie ich utraty lub zniszczenia, bądź też 

rozległego uszkodzenia. 

10.1.3 Warunki pracy przedmiotu najmu uniemożliwiają zachowanie pełnej kontroli nad jego stanem technicznym i mogą 

powodować znaczne zużycie, zabrudzenie lub dekompletację. 

11.2. Wynajmujący wykonuje przyznane mu uprawnienie poprzez złożenie, w tym celu oświadczenia, doręczonego 
Najemcy, najpóźniej w chwili odbioru, osobiście lub pisemnie. 

11.3. Wynajmujący zachowuje uprawnienie do odstąpienia od umowy także w przypadku, gdy Najemca oddał przedmiot 
najmu w podnajem oraz w związku z nim. 

12. Tajemnica handlowa: 

 
12.1. Wynajmujący zastrzega, iż przyjęte przez strony warunki umowy, kalkulacje, dane techniczne są poufne i stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Udostępnienie informacji 
stanowiących przedmiotową tajemnicę osobom trzecim, bez wyraźnej pisemnej zgody Wynajmującego, uprawnia do 
podjęcia odpowiednich kroków na drodze postępowań wskazanych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).  

13. Właściwość sądowa: 

13.1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będzie miał Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 
poz. 93 z późn. zm.). Dla rozpatrywania sporów pomiędzy stronami właściwy jest sąd siedziby Wynajmującego. 


