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REGULAMIN 

Wypożyczalni Sprzętu Medycznego i Rehabilitacyjnego MediOrt 
§1 

Płatności 
1. Wszystkie ceny w cenniku Wypożyczalni Sprzętu Medycznego i Rehabilitacyjnego Mediort są cenami brutto w polskich 

złotych. 

2. Wypożyczający przyjmuje płatność czynszu “z góry” za kolejny miesiąc kalendarzowy od Najemcy w formie przelewu 

bankowego na podany w umowie wypożyczenia nr konta bankowego do 25 dnia każdego miesiąca, bez uwzględniania dni 

wolnych od pracy. Wyjątkiem jest pierwszy miesiąc kalendarzowy oraz okres od dnia podpisania umowy do końca miesiąca. 

Za ten okres dokonywana jest płatność gotówką lub blikiem bezpośrednio po zakończeniu instalacji.  

Przykład: sprzęt został wypożyczony 11 stycznia. Płatność gotówką lub blikiem dokonywana jest w dniu 11 stycznia za okres 

od 11 stycznia do 31 stycznia w proporcji 21/31 (ilość dni wypożyczenia do końca miesiąca wraz z dniem wypożyczenia 

dzielone przez ilość wszystkich dni w miesiącu) x cena wypożyczenia + cena wypożyczenia za miesiąc luty. Następnie, w 

przypadku przedłużenia wypożyczenia o kolejny miesiąc, płatność przelewem bankowym do 25 lutego za miesiąc marzec itd. 

Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków na konto Wypożyczającego. 

3. Wypożyczający zastrzega sobie prawo do zmiany cen wypożyczania towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania 

nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. 

4. Najemca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku odnotowania przez Wypożyczającego braku płatności w dniu 26 

danego miesiąca zostanie wezwany do zapłaty w terminie 3 dni. W przypadku nieuregulowania należności w podanym terminie 

umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym, a Najemca będzie zobowiązany oddać wynajmowany sprzęt 

Wypożyczającemu i bezwzględnie dopasować się do terminu wyznaczonego przez Wypożyczającego.   

§ 2 
Warunki używania przedmiotu wypożyczenia 

1. Najemca ma obowiązek używać najęty sprzęt tylko zgodnie z jego przeznaczeniem i z zachowaniem należytej staranności.  

2. Najemca jest zobowiązany do powiadomienia Wypożyczającego o każdorazowej zmianie miejsca eksploatacji najętego 

sprzętu.  

3. Najemca nie może bez pisemnej zgody Wypożyczającego, podnająć najętego sprzętu osobom trzecim.  

4. Najemca zobowiązany jest dokonać wszelkich starań celem zabezpieczenia najętego sprzętu przed kradzieżą lub 

uszkodzeniem. W przypadku niedochowania tego obowiązku Najemca zobowiązuje się do zapłacenia pełnej kwoty za 

powierzony sprzęt w terminie 3 dni, która każdorazowo jest ustalana i wpisywana do umowy.  Jeżeli Najemca nie dokona 

płatności w wyznaczonym terminie, Wypożyczający zastrzega sobie prawo do dochodzenia swoich praw wszelkimi sposobami 

dopuszczonymi przez prawo m. in. wystąpienia na drogę Sądową. 

5. W przypadku nieoczekiwanych okoliczności, takich jak kradzież, pożar itp., Najemca zobowiązany jest bezzwłocznie 

powiadomić Wypożyczającego oraz odpowiednie służby (policję, straż pożarną itd.), niemniej nie zwalnia to Najemcy z pełnej 

odpowiedzialności za powierzony sprzęt i obciąża kwotą o której mowa w §2 punkt 4 

6. Jeżeli Najemca nie zwróci wypożyczonego sprzętu w terminie ustalonym z Wypożyczającym, jest zobowiązany do zapłaty 

kwoty stanowiącej równowartość ceny katalogowej sprzętu określonej w umowie wypożyczenia sprzętu, w terminie 

określonym przez Wypożyczającego. 

§3 
Wady przedmiotu wypożyczenia 

1. Najemca zobowiązany jest do sprawdzenia pod względem technicznym sprzętu przed rozpoczęciem użytkowania i 

wskazania ewentualnych wad sprzętu Wypożyczającemu. 
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2. W przypadku stwierdzenia wadliwego działania sprzętu podczas jego eksploatacji, Najemca zobowiązany jest do 

niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wypożyczającemu i niekorzystania z urządzenia do czasu sprawdzenia jego stanu przez 

Wypożyczającego. 

3. Przerwa w użytkowaniu, spowodowana awarią sprzętu, musi zostać niezwłocznie zgłoszona Wypożyczającemu. Jeżeli 

awaria nie jest spowodowana nieprawidłowym użytkowaniem to za ten okres nie jest naliczana opłata. Jeżeli awaria jest 

następstwem powstałym przez użytkowanie sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem Najemca będzie obciążony 

maksymalnie do wartości powierzonego sprzętu, zapisanej w umowie. Dodatkowo zostanie naliczona opłata w wysokości 500 

zł brutto za obsługę naprawy.  

4. Wypożyczający w przypadku uznania zgłoszonej przez Najemcę usterki sprzętu wynajmowanego jest zobowiązany do 

usunięcia wad wskazanych przez Najemcę, bądź wymiany sprzętu na wolny od wad celem kontynuacji wypożyczenia.  

§4 
Naruszenie obowiązku utrzymania najętego sprzętu w należytym stanie 

1. Jeżeli wypożyczony sprzęt zostanie zwrócony w stanie nienależytym, określonym w Umowie Wypożyczenia i niniejszym 

regulaminie, Najemca jest zobowiązany do pokrycia, na wezwanie Wypożyczającego, wszelkich kosztów niezbędnych do 

przywrócenia wypożyczonemu sprzętowi należytego stanu.  

2. Przyjmuje się, że wypożyczony sprzęt został zwrócony w należytym stanie, jeżeli Wypożyczający nie zgłosi roszczeń 

wobec Najemcy w ciągu 3 dni roboczych, od dnia zwrotu sprzętu.   

§5 

Zakończenie Umowy wypożyczenia i zwrot najętego sprzętu 

1. Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot umowy w stanie niepogorszonym, czystym. Zużycie wynikające z normalnej 

eksploatacji jest zawarte w cenie wypożyczenia.  

2. Zwrot wypożyczonego sprzętu musi się odbyć w terminie określonym przez Wypożyczającego stosownie do zapisów 

umowy wypożyczenia.  

3. Czas wypożyczenia kończy się w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, w którym Wypożyczający dokonał odbioru 

sprzętu, łącznie ze wszystkimi częściami niezbędnymi do jego dalszej pracy oraz na podstawie protokołu zwrotu sprzętu 

potwierdzającego kompletność zwrotu sprzętu. W przeciwnym razie sprzęt uznaje się za niezwrócony.  

§6 
Postanowienia końcowe 

Wszelkie zmiany w umowie wypożyczenia muszą zostać sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla każdej 

ze stron.  

W sprawach nieuregulowanych przepisami zawartymi w niniejszym dokumencie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.  

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 maja 2019 roku. 

                           


