
UMOWA RAMOWA NAJMU nr Up/19/2/20
zawarta w Oddzial Katowice: dnia 13-02-2020 pomiędzy:

RENTA Sp z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Barbary 21/313, 40-053 Katowice, której akta rejestrowe znajdują się
w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS za numerem ; legitymującą
się nadanym numerem NIP: 5252784707 i REGON: 38287515900000; o kapitale zakładowym 5.000 złotych;
reprezentowaną przez: Anna Piaszyk
zwaną dalej: "Wynajmującym";

1.

a

2. ,  , NIP:
reprezentowaną przez:
zwaną/zwanego dalej „Najemcą”;

zwanych dalej także z osobna „Stroną” lub łącznie „Stronami”;
o następującej treści:

§ 1

1. Strony postanawiają nawiązać współpracę w zakresie najmu maszyn i urządzeń budowlanych oferowanych przez
Wynajmującego.

2. Współpraca Stron odbywać się będzie na warunkach wskazanych w OWUN. Wszystkie pojęcia pisane w niniejszej
umowie ramowej z dużej litery mają znaczenie wynikające z OWUN.

3. Niniejsza umowa ramowa określa ogólne warunki współpracy, zaś Umowy Jednostkowe będą zawierane odrębnie
poprzez podpisanie dokumentu wydania Wd oraz Protokołu Zdawczo-Odbiorczego. Umowa Jednostkowa, w
zależności od ustaleń Stron, może dotyczyć jednego, lub większej ilości Przedmiotów Najmu.

4. Zawarcie niniejszej umowy ramowej nie rodzi po stronie Najemcy roszczenia o zawarcie określonej Umowy
Jednostkowej. Możliwość zawarcia danej Umowy Jednostkowej uzależniona jest od dostępności wybranego
Przedmiotu Najmu w żądanym przez Najemcę okresie, oraz innych zobowiązań i możliwości logistycznych
Wynajmującego.

Wynajmujący, niezależnie od pozytywnej weryfikacji Najemcy przed zawarciem niniejszej umowy ramowej, ma prawo
w każdym czasie żądać przedstawienia przez Najemcę aktualnych dokumentów będących podstawą weryfikacji.

5.

§ 2

Niniejsza umowa ramowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

Każda ze Stron ma prawo rozwiązać umowę za wypowiedzeniem równym 1 miesiąca, ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdą postanowienia OWUN.
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1.

§ 3

Niniejszą umowę ramową podpisuje w imieniu Najemcy osoba uprawniona do działania w imieniu i na rzecz Najemcy,
zaś umocowanie tej osoby nie wygasło i nie zostało ograniczone w sposób uniemożliwiający zawarcie niniejszej
umowy ramowej;

Treść OWUN została mu udostępniona przed zawarciem niniejszej umowy ramowej, jest mu znana i akceptuje ją w
całości; oraz zobowiązuje się do niej stosować;

Zapoznał się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Wynajmującego oraz wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach przedstawionych w OWUN lub zagwarantuje, że w jego 
imieniu i na jego rzecz działać wobec Wynajmującego będą wyłącznie osoby fizyczne, które zostaną poinformowane o
zasadach przetwarzania danych osobowych przez Wynajmującego i wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Wynajmującego;
Każda osoba, która będzie wobec Wynajmującego dokonywać czynności związanych ze zwrotem Przedmiotu Najmu,
w szczególności składać oświadczenia w Protokole Zdawczo-Odbiorczym, będzie uprawniona do działania w imieniu i
na rzecz Najemcy.
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§ 4

1. Najemca może udzielić pełnomocnictwa: stałego, jednorazowego lub do każdej realizowanej budowy, do składania
Zamówień oraz do odbioru / zdawania Sprzętu Budowlanego. Pełnomocnictwa wygasają w momencie
poinformowania Wynajmującego na piśmie o cofnięciu upoważnienia.

2. Ponadto osobami upoważnionymi ze strony Najemcy do składania Zamówień, w tym określania przedmiotu najmu,
czynszu oraz opłat dodatkowych, terminu trwania umowy oraz do odbioru / zdawania Sprzętu są:
a) Kierownicy Budów, Kierownicy Projektów, Kierownik Działu Zaopatrzenia lub Logistyki

3. Osoby wymienione w pkt. 1-2 są uprawnione do ustanawiania dalszych pełnomocników do reprezentowania Najemcy.

§ 5

Niniejsza umowa ramowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

Integralną treść niniejszej umowy ramowej stanowią jej załączniki, w tym OWUN, który ma zastosowanie zarówno do
niniejszej umowy ramowej, jak i do każdej z Umów Jednostkowych.
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W załączeniu:
1. Załącznik nr 1 - OWUN
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Najemca:

.....................................................................

Wynajmujący:

.....................................................................
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