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Ogólne Warunki   Wynajmu Urządzeń Pompowych  
PPHU Klaudia sp. z o.o. 

Wersja 2018.04 (kwiecień 2018) 

1) Firma PPHU Klaudia sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu, ul. Józefa Kreta 24, zwana dalej Użyczającym,  przekazuje 

Użytkownikowi  (tj. Najemcy/Zleceniodawcy), sprzęt pompowy gotowy do pracy, po weryfikacji serwisowej. 

2) Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania otrzymanej przy odbiorze sprzętu instrukcji obsługi 

codziennej i eksploatacji pompy. 

3) Użytkownik jest zobowiązany do fachowej instalacji urządzeń pompowych, w szczególności : zachowania 
odpowiedniej średnicy linii ssawnej, tłocznej; prawidłowego wypoziomowania urządzenia; w dopuszczalny 
sposób skonfigurowanie głębokości zasysania. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Użyczający dostarczy 
najemcy dostępną dokumentację oraz udzieli merytorycznego wsparcia. Uszkodzenia i koszty wynikłe z 

nieprawidłowej instalacji systemu pompowego obciążają Użytkownika.  

4) Użytkownik powinien zapewnić sprzęt  i wsparcie pracowników do rozładunku pomp z osprzętem  oraz ich 

załadunku po zakończeniu wynajmu.  

5) Użytkownik jest zobowiązany  w przypadku pomp spalinowych do stosowania oleju napędowego dobrej 
jakości, za używanie  np. oleju opałowego lub roślinnego Użyczający ma prawo do naliczenia kary umownej w 
wysokości 1500 zł netto. plus ewentualne koszty zleconej niezależnej ekspertyzy (jeśli Użytkownik będzie 
takiej oczekiwał), oraz pokrycia kosztów ewentualnych remontów wynikłych ze stosowania niewłaściwego 

paliwa. 

6) W okresie użyczenia Użytkownik zobowiązuje się dbać o stan techniczny urządzenia i ponosi koszty ich 
użytkowania (paliwo, olej silnikowy, olej pompy próżniowej, płyn chłodniczy). Strony mogą w odrębnych 

uzgodnieniach ustalić zasady przeprowadzenia przeglądów sprzętu. 

7) Użytkownik jest zobowiązany do codziennej kontroli stanu oleju silnikowego, stanu filtra powietrza, płynu 

chłodniczego,  oleju w przekładni lub pompie próżniowej (zależnie od rodzaju agregatu).  

8) W przypadku awarii, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Użyczającego, po czym strony 
uzgadniają sposób jej usunięcia. W przypadku braku możliwości szybkiego usunięcia problemu na miejscu 

pracy, Użyczający dokona wymiany sprzętu na inny o możliwie analogicznych parametrach. 

9) W przypadku pompowania ścieków, Użytkownik jest zobowiązany do dozoru sprzętu, utrzymania drożności 
linii ssawnej (np. ewentualne regularne czyszczenie koszy). Dłuższe zablokowanie linii ssawnej, może 
doprowadzić do zjawiska kawitacji, generującego uszkodzenia w pompie.  

10) Przy pompowaniu mediów mocno zanieczyszczonych (np.  ścieków), okresowe czyszczenie elementów 
zestawu pompowego (np. wirnik, klapy/kule zaworu zwrotnego, elektrody separatora) powinno być 

przeprowadzane przez Użytkownika. Użyczający przekazuje odpowiednie informacje instruktażowe. 

11) Użytkownik jest zobowiązany pokrycia z własnych środków kosztów napraw wynikłych z niewłaściwej 

eksploatacji. 

12) W przypadku gdy pompowane ma być inne medium niż woda czysta lub lekko zanieczyszczona piaskiem i 
błotem, Użytkownik przed wynajmem powinien poinformować tym Użyczającego, aby potwierdzić, że 
wynajmowane urządzenie i armatura będą odpowiednie do tego medium. W przypadku braku takiej 
konsultacji Użytkownik ponosi koszty ewentualnych uszkodzeń i przyspieszonego zużycia elementów 

urządzenia, a także koszty logistyki z tym powiązanej (np. kosztów transportu wynikłych z zaistnienia awarii). 

13) Użytkownik jest zobowiązany w przypadku przechowywania pompy podczas niskich temperatur (poniżej 
zera) do pełnego odwodnienia pompy celem zabezpieczenia przed przemarznięciem. 



 

Ogólne Warunki   Wynajmu Urządzeń Pompowych  PPHU Klaudia sp. z o.o.   Wersja OWW 2018.04 

14) W przypadku utraty lub całkowitego zniszczenia urządzenia, Użytkownik ponosi pełną 

odpowiedzialność materialną. 

15) W przypadku uszkodzenia lub utraty elementów osprzętu Użyczający wystawi fakturę za nowe 
elementy lub regenerację elementów uszkodzonych (jeśli będzie taka możliwość) zgodnie z aktualnie 
obowiązującym cennikiem Użyczającego. Istnieje możliwość wykupu wypożyczanego asortymentu (np. 

akcesoriów  igłofiltrowych).  

16) Użyczający ma prawo w okresie wynajmu do wymiany egzemplarza agregatu pompowego na inny zgodny z 
rodzajem określonym w opisie przedmiotu umowy/oferty. Dopuszczalne jest zastąpienie jednego urządzenia, 
dwoma urządzeniami o zbliżonych sumarycznych parametrach charakterystyki, przy jednoczesnym 
zapewnieniu osprzętu do ich pracy (nie dotyczy to systemów igłofiltrowych).  Użytkownik powinien zapewnić 

możliwość załadunku  i rozładunku sprzętu. 

17) W przypadku  przekroczenia terminu płatności wystawionej faktury o okres dłuższy niż 7 dni Użyczający może 
zażądać natychmiastowego zwrotu wynajmowanych zestawów do siedziby Użyczającego lub zabrać go 
samodzielnie, obciążając Użytkownika  kosztami logistyki. Użytkownik jest zobowiązany do przygotowania 

sprzętu do wydania i jego załadunku. 

18) Płatność naliczana jest za każdy dzień w okresie trwania wynajmu, chyba że strony przy 

zamówieniu/umowie/ofercie uzgodnią inaczej. 

19) Obsługa urządzeń z napędem elektrycznym powinna być realizowana przez osoby z odpowiednimi 

uprawnieniami. 

20) Za szkody wyrządzone obsłudze sprzętu pompowego lub osobom trzecim w związku z jego użytkowaniem, 

odpowiada względem tych osób wyłącznie Użytkownik. 

21) Użyczający nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek straty Użytkownika, zarówno pośrednie jak i 

bezpośrednie,  wynikłe z tytułu użytkowania sprzętu 

22) Użyczający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowaniem sprzętu niezgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa. 

23) Wszelkie wątpliwości w zakresie interpretacji Warunków Wynajmu można wyjaśnić kontaktując się 
przedstawicielem PPHU Klaudia sp. z o.o.:   Grzegorz Jurczyk, grzegorz@klaudia.eu  lub Robert Kolud, 

robert@klaudia.eu, tel. 33 854 74 36 

 

 


