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OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SPRZĘTU 
 
1. DEFINICJE - Przez użyte poniżej określenia należy rozumieć: 
„HORUS-ENERGIA” – Horus-Energia Sp. z o.o. 
„DOBA” – 24 godziny: jednodniowy wynajem. 
opcja „STANDARD” – do 12 godzin pracy sprzętu na dobę. 
opcja „NON-STOP” – do 24 godzin pracy sprzętu na dobę. 
opcja „REZERWA” – do 2 godzin pracy sprzętu na dobę. 
„OKRES WYNAJMU” – Czas pomiędzy przekazaniem a odbiorem sprzętu przez firmę 
HORUS-ENERGIA. 
„NAJEMCA” – Firma lub indywidualny przedsiębiorca.  
„SPRZĘT” – Wszystkie urządzenia, narzędzia lub przedmioty objęte w ofercie wynajmu firmy 
HORUS-ENERGIA. 
„OBIEKT” – Miejsce ostatecznego przeznaczenia wynajętego sprzętu wg wskazań Najemcy. 
„TYDZIEŃ” – 7 kolejnych dni. 
 
2. ZAŁADUNEK I ROZŁADUNEK 
NAJEMCA jest odpowiedzialny za załadunek i rozładunek wynajętego sprzętu u NAJEMCY. 
NAJEMCA może zlecić odpłatnie załadunek i rozładunek firmie HORUS-ENERGIA 
(NAJEMCA ma obowiązek zapewnić dogodny dostęp do wynajętego sprzętu i do miejsca 
załadunku/rozładunku). 
 
3. DBAŁOŚĆ O SPRZĘT 
HORUS-ENERGIA przekazuje sprzęt w pełni sprawny technicznie zgodnie z protokołem 
przekazania. NAJEMCA zobowiązany jest eksploatować sprzęt zgodnie z instrukcją obsługi. 
Wszelkie usterki wynikłe ze złej eksploatacji wynajętego sprzętu obciążają NAJEMCĘ. 
NAJEMCA podczas wynajmu jest całkowicie odpowiedzialny za stan wynajętego sprzętu. 
Ewentualne czynności naprawcze lub wymiana części eksploatacyjnych może wystąpić 
tylko według wskazówek HORUS-ENERGIA. NAJEMCA jest zobowiązany sprawdzić poziom 
oleju i płynu chłodzącego raz dziennie. NAJEMCA nie może kontynuować używania 
wynajętego sprzętu jeżeli zachodzi podejrzenie, że ten sprzęt wymaga naprawy lub 
przeglądu. Wszystkie naprawy spowodowane użytkowaniem wynajętego sprzętu 
niezgodnie z instrukcją obsługi pokryje NAJEMCA. 
 
4. OBOWIĄZEK ZWROTU 
NAJEMCA ma obowiązek zwrotu wynajętego sprzętu w czasie określonym w umowie 
wynajmu. Nie zwrócenie sprzętu na czas spowoduje naliczenie NAJEMCY dodatkowych 
kosztów z powodu wydłużenia czasu wynajmu. 
 
5. DOSTĘP 
NAJEMCA podczas wynajmu pozwoli na pełny dostęp do wynajętego sprzętu wszystkim 
osobom z firmy HORUS-ENERGIA, które są upoważnione do obsługi i serwisu. 
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6. RUTYNOWE PRZEGLĄDY I SERWIS 
NAJEMCA powinien udostępnić wynajęty sprzęt do wykonania rutynowych przeglądów co 
250/500* godzin pracy. NAJEMCA ma obowiązek powiadomienia HORUS-ENERGIA gdy 
wynajęty zespół prądotwórczy przepracuje u NAJEMCY 250/500* godzin od czasu wynajęcia 
albo od ostatniego przeglądu. Jeżeli NAJEMCA nie powiadomi HORUS-ENERGIA o 
przepracowanych 250/500* godzinach zespołu prądotwórczego to w tym przypadku 
HORUS-ENERGIA ma prawo obciążyć NAJEMCĘ dodatkowymi kosztami tym 
spowodowanymi. Przegląd wykonuje bezpłatnie serwis firmy HORUS-ENERGIA w czasie 
tygodnia roboczego. W przypadku gdy zachodzi konieczność wykonania przeglądu 
wynajętego sprzętu w dni wolne od pracy to HORUS-ENERGIA ma prawo obciążyć 
NAJEMCĘ dodatkowymi kosztami. Jeżeli NAJEMCA nie jest w stanie udostępnić 
wynajętego sprzętu do rutynowych przeglądów, HORUS-ENERGIA rezerwuje sobie prawo 
do ustalenia dodatkowych kosztów związanych z wykonaniem przeglądu poza godzinami 
pracy. 
 
* w zależności od rodzaju/modelu agregatu prądotwórczego. 
 
7. PODŁOŻE 
Jeżeli podłoże na którym ma pracować lub przemieszczać się agregat prądotwórczy jest za 
miękkie lub nierówne to NAJEMCA ma obowiązek przystosować podłoże do wymaganych 
warunków. 
 
8. PALIWO, OLEJ, SMARY I CHŁODZIWO 
Agregaty są wyposażone w silniki wysokoprężne zasilane olejem napędowym zgodnym z 
normą PN-EN 590. NAJEMCA dostaje agregat prądotwórczy z pełnym zbiornikiem paliwa i 
ma obowiązek zwrócić wynajęty agregat prądotwórczy z pełnym zbiornikiem paliwa. 
Kosztami za każdy brakujący litr paliwa będzie obciążony NAJEMCA. Olej silnikowy, wszelkie 
smary i chłodziwo zapewnia HORUS-ENERGIA.  
 
9. TRANSPORT 
NAJEMCA jest odpowiedzialny za realizowany przez siebie transport wynajętego sprzętu, 
ale NAJEMCA może również zlecić, za dodatkową opłatą, usługę transportową wynajętego 
sprzętu firmie HORUS-ENERGIA. 
 
10.USZKODZENIA 
Uszkodzenia lub defekty sprzętu wynikające z eksploatacji sprzętu lub ze zwykłego zużycia 
materiałów będą usuwane na koszt HORUS-ENERGIA. Każde uszkodzenie lub 
niesatysfakcjonująca praca sprzętu powinna być niezwłocznie zgłaszana do HORUS-
ENERGIA. NAJEMCA nie powinien podejmować żadnych napraw na własną rękę, chyba że 
uprzednio był do tego uprawniony przez HORUS-ENERGIA. Firma HORUS-ENERGIA nie jest 
odpowiedzialna za nieprawidłową pracę sprzętu ze względu na anomalie pogodowe. 
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11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
HORUS-ENERGIA jest odpowiedzialna za powstałe uszkodzenia w wynajętym sprzęcie 
spowodowane jego działalnością lub wadliwością. HORUS-ENERGIA nie będzie 
odpowiedzialna względem NAJEMCY, w przypadku, gdy do wykonania umowy nie dojdzie 
na skutek okoliczności tzw. ”siły wyższej”  tj. zdarzeń losowych, niezależnych od HORUS-
ENERGIA i którym nie można było zapobiec. 
 
12. OBSŁUGA SPRZĘTU 
Jeżeli sprzęt jest wynajęty wraz z obsługą HORUS-ENERGIA, obsługa ta będzie realizowana 
zgodnie z wymaganiami NAJEMCY przy założeniu, że wymagania te nie będą sprzeczne z 
obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczno-ruchową. 
 
13. PŁATNOŚCI I FAKTUROWANIE 
Możliwe metody płatności: przelew, gotówka 

▪ przed wykonaniem usługi na podstawie wystawionej faktury pro forma, 
▪ w trakcie trwania wynajmu (przy wynajmie długoterminowym – rozliczenie 

miesięczne),   
▪ po wykonaniu usługi na podstawie wystawionej faktury VAT, 

 
Faktury pro forma, VAT z terminem płatności uzgodnionym przez Strony (7/14/21/30 dni). 
Każda faktura będzie zawierała specyfikację wynajętego sprzętu, okres wynajmu, 
nadgodziny, płatne naprawy oraz koszty usług dodatkowych uzgodnionych przez Strony. 
HORUS-ENERGIA ma prawo naliczyć odsetki w wysokości 20% w skali roku w przypadku 
nieterminowego regulowania zapłaty. 
14. UBEZPIECZENIE I WYPADKI 
NAJEMCA jest zobowiązany do ubezpieczenia siebie od ryzyka związanego z użytkowaniem 
wynajętego sprzętu. Jeżeli wynajęty sprzęt jest związany w jakikolwiek sposób z wypadkiem 
którego wynikiem są uszkodzenia ciała to firma HORUS-ENERGIA powinna być 
niezwłocznie powiadomiona o tym fakcie telefonicznie i pisemnie. 
 
15. PODNAJEM 
Bez pisemnej zgody HORUS-ENERGIA, NAJEMCA nie może oddać w całości lub w części 
wynajętego sprzętu osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem. 
 
16. ZMIANA OBIEKTU 
Sprzęt dostarczony do obiektu przeznaczenia nie może być przestawiany lub przewieziony 
w inne miejsce bez zgody HORUS-ENERGIA. 
 
17. NIEOZNACZONY CZAS WNAJMU 
Jeżeli czas wynajmu nie jest oznaczony, każda ze Stron może wypowiedzieć umowę przez 
pisemne zawiadomienie drugiej Strony z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem. 


