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UMOWA NAJMU SPRZĘTU FILMOWEGO, FOTOGRAFICZNEGO I 

OŚWIETLENIOWEGO 
Nr ….../….../20…... 

 

 
Niniejsza Umowa najmu sprzętu filmowego dalej zwana Umową, została zawarta w dniu  

………………. w ………….., pomiędzy:  

 
SCPROJECTS PAWEŁ SZELĄG 

Ul. Pomorska 33 

05-120 Legionowo 

NIP: 536-191-73-08 

Osoba reprezentująca: ……………………………………………………………………………….. 

nr. dokumentu tożsamości:........................................................................................................  

dane kontaktowe: ……………………………………………………………………………………… 

zwany dalej Wynajmującym 

a 

Nazwa firmy*: ............................................................................................................................  

Adres firmy*: .............................................................................................................................. 

NIP*: .......................................................................................................................................... 

Osoba reprezentująca firmę / osoba prywatna**: .……………………………………………….... 

nr. dokumentu tożsamości / PESEL**: ..................................................................................... 

dane kontaktowe:  

 Adres email: …..…………………………………………………………………………..….. 

 Telefon: ……………………………………………………………………………………...... 

* - skreślić, jeżeli nie dotyczy / ** - niepotrzebne skreślić 
 
zwanym dalej Klientem. 
 

§ 1 

 
1. Wynajmujący niniejszym wynajmuje Klientowi, zaś Klient bierze w najem Sprzęt 

Filmowy (dalej Sprzęt), którego specyfikacja znajduje się Protokole, stanowiącym 
załącznik do niniejszej umowy. Podpisanym przez obie strony Protokół stanowi 
integralną częścią umowy. 

2. Wynajmujący zobowiązuje się dostarczyć Sprzęt Klientowi; data, dzień i miejsce 
zostaną określone w Protokole. 

3. Sprzęt dostarczany jest Klientowi samochodem transportowym (FilmTruck), którego 
zawartość nie ogranicza się do sprzętu wymienionego w Protokole; samochód zawiera 
materiały eksploatacyjne i przydatne na planie rzeczy. Samochodem kieruje i 
dysponuje wyłącznie osoba wskazana przez Wynajmującego. 
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4. W przypadku wyjazdu poza granice miasta Warszawy naliczana jest opłata w 
wysokości 0,90zł netto za każdy przejechany kilometr zgodnie ze wskazaniem 
licznika samochodu. 

5. Klient zobowiązany jest do używania Sprzętu, w sposób odpowiadający jego 
przeznaczeniu, właściwościom, z zachowaniem zasad BHP, oraz nie działać na 
szkodę Wynajmującego. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe 
w Sprzęcie w czasie trwania najmu. 

6. Klient jest zobowiązany zgłosić swoje zastrzeżenia co do stanu i sprawności Sprzętu 
w chwili wydania i zamieszczenia stosownej adnotacji, w tym zakresie w Protokole. 
Niezgłoszenie zastrzeżeń przez Klienta lub niewpisanie ich przez Klienta do Protokołu, 
oznacza przyjęcie Sprzętu bez żadnych zastrzeżeń. 

7.  
 

§ 2 

 
1. Okres najmu Sprzętu (dalej Okres Najmu) określony jest w Protokole. 
2. Okres najmu liczony jest od momentu wydania Sprzętu z samochodu, do momentu 

zwrotu całego Sprzętu na samochód oraz potwierdzenia jego kompletności.  
3. W przypadku przekroczenia Okresu Najmu o więcej niż jedną godzinę klient 

zobowiązany będzie do zapłaty dodatkowej opłaty w wysokości 50zł za każdą 
rozpoczętą godzinę.  

4. Wynajmujący ma prawo zgłosić Klientowi zastrzeżenia co do zwracanego Sprzętu w 
przeciągu 48h od momentu zwrotu Sprzętu, z wyjątkiem przypadku, kiedy ten sam 
Sprzęt został wynajęty innemu podmiotowi bezpośrednio po zakończeniu najmu 
Sprzętu przez Klienta.  

5.  
 

§ 3 

 
1. Z tytułu najmu Sprzętu w Okresie Najmu, Klient zobowiązuje się zapłacić na rzecz 

Wynajmującego łączne wynagrodzenie w kwocie ……...………… zł, tj. 

………………..zł brutto (słownie: ………………………………..) zwane dalej Czynszem 

Najmu.  

2. Czynsz Najmu uiszczony zostanie gotówką w momencie odbioru Sprzętu przez Klienta 
lub w przypadku, gdy strony tak postanowią przelewem w terminie 7 dni od wystawienia 
faktury VAT.  

 
§ 4  

 
1. Od momentu wydania Sprzętu do momentu jego zwrotu Klient ponosi pełną 

odpowiedzialność za zniszczenia, uszkodzenia, dekompletację lub utratę Sprzętu, 
niezależnie od przyczyny powyższych zdarzeń.  

2. W przypadku uszkodzenia Sprzętu Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów jego 
naprawy, w przypadku zniszczenia, dekompletacji lub utraty Sprzętu Klient 
zobowiązany będzie do zwrócenia Wynajmującemu kwoty równiej wartości tego 
Sprzętu.  

3. W przypadku wyrządzenia szkód za pomocą Sprzętu w mieniu lub zdrowiu osób 
postronnych bądź pracujących na planie Klient jest zobowiązany przyjąć i pokryć 
wszelkie roszczenia z tego tytułu. 

4. Klient jest uprawniony do ubezpieczenia Sprzętu na swój koszt na czas trwania 
wynajmu.  
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§ 5 

 
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.  
2. Strony ustalają, że niniejsza Umowa oraz załączniki do niej mają charakter poufny.  
3. Strony zobowiązują się informować wzajemnie na piśmie, elektronicznie lub 

telefonicznie o wszelkich pojawiających się zmianach, a korespondencja przesyłana 
na adres: 

a) Wynajmującego 

………………………………………………………………………. 

b) Klienta …………………………………………………………………………………. 

 
będzie uważana za prawidłowo doręczoną. W razie sporu związanego z wykonaniem 
lub niewykonaniem Umowy będzie stanowiła dowód w postępowaniu.  

4. Załączniki dołączone do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.  
5. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być 

interpretowana. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie znajdują w 
szczególności przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy najmu.  

6. Wszelkie spory, które powstaną między Stronami w związku z niniejszą Umową mają 
będą rozpatrywane przed Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Wynajmującego.  

7. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron.  

 
 
 
 
_______________________      ___________________ 

 
Wynajmujący                 Klient 

Załączniki:  
1. Faktura VAT;  
2. Protokół 
 
 


