
Miejscowość i data ……………………. 

ZAMÓWIENIE – UMOWA NA WYNAJEM POMPY DO BETONU 

     

Kupujący …………………………………… 

………………………………………………. 

Adres ……………………………………….. 

NIP ………………… Regon ……………..... 

Adres do korespondencji: ………………….. 

………………………………………………. 

Tel ………………… Tel. Kom. …………… 

Adres podstawienia pompy………………. 

…………….............….................................... 

Budowa……………………………………… 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

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

 

 
 

POMPBET Dariusz Strębski 

Moszna – Wieś 17a 

05-840 Brwinów 

NIP 775-128-51-13 

Telefon 792 701 324;  602-399-839  

Faks 022 729-33-14 

Bank …………………………………………………………................. 

Nr konta ………………………………………………………............... 

 

Osoba upoważniona do odbioru usługi: ………………………...……………………………………. 

Telefon……………………………………………………………………………………………...…….  

POMPA - 

NAZWA 
WYSIĘG 

TYP – 

MODEL 

(HALOWA)

A. RZ; Z; R; 

B. X; 

WYKŁADA

NE 

 

DATA 

WYNAJMU 

POMPY 

OD…......... 

DO………. 

GODZ. 

PODSTA

WIENIA 

 

BUDOWA 

(NAZWA) 

ADRES PODSTAWIENIA POMPY 

(DOKŁADNY) 

FIRMA 

ODBIERAJĄCA 

USŁUGĘ 

 

UWAGI 

 

         

         

Wynajmujący nie odpowiada za niewłaściwy wybór wysięgnika pompy oraz jego typu. Jeżeli z tego powodu nie będzie można wykonać usługi wówczas kupujący pokrywa z tym związane 

koszty.  Za czas wynajmu pompy uważa się: rozkładanie i składanie pompy, pompowanie wraz z przerwami dostawy betonu i przerwami technologicznymi, jak i technicznymi oraz 

przestawianie i mycie pompy.  

WARTOŚĆ 

WYNAJMU 

PRZEWIDY

WANA 

ILOŚĆ M3 

PRZEWIDY

WANY 

CZAS 

PRACY 

RODZAJ BETONU 
RUROCIĄG 

(DŁUGOŚĆ 

W MB) 

DOJAZD I ZJAZD CAŁKOWITA 

WARTOŚĆ 

WYNAJMU 

NETTO 
KLASA 

KONSYSTEN

CJA 
SPECJALNE KM GODZ. 

SZACUNKOWA 

WARTOŚĆ 

WYNAJMU 
         

RZCZYWISTA 

WARTOŚĆ 

WYNAJMU 
        

 

Płatność końcowa : Gotówka/Przelew/Zaliczka 
Termin przedpłaty ………………………………................. 

Kwota: ……………………………………………............... 

(słownie): …………………………………………............... 

Termin końcowego rozliczenia …………………................. 

Kwota ……………………………………………................ 

(słownie)…………………………………………................. 
 

VAT 23%  

 

Razem szacunkowa wartość brutto 

wg załączonej oferty cenowej 

 

 

Kupujący potwierdza, że zapoznał się i akceptuje ogólne warunki 

oferty cenowej wynajmu pomp do betonu, które znajdują się na 

stronie internetowej firmy POMPBET Dariusz Strębski oraz OWS, 

które są umieszczone na str 2 niniejszego zamówienia . 

Słownie (zł) …………………………………………………............................... 

………………………………………………………………................................ 
 

OŚWIADCZENIE: 
Kupujący jest płatnikiem podatku od towarów i usług, o numerze identyfikacyjnym NIP …………………………….. i upoważnia 

wynajmującego do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. 

 
 

     …………………………………………..                                                                                         …………………………………………..  

                           Kupujący                                                                                                                                         Wynajmujący   
 (Czytelny podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wynajmu)                                                                                                                                        (Podpis i pieczęć imienna)             

 
                                                                                  

Data …………………………………………..                                                                                                         Pieczęć firmowa 

 



 

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU POMP DO BETONU 
Warunki umowne dla wynajmu pomp do betonu 

 

I. Oferta 

 

Podstawą oferty wynajmującego są obowiązujące w danym czasie ceny 

cennikowe i wykazy wysięgów. Za właściwy wybór wysięgnika i rodzaju 

pompy, wraz z wszystkimi dodatkowymi elementami niezbędnymi do 

wykonania usługi odpowiedzialny jest wyłącznie kupujący. 

 

II. Dostawa i odbiór 

 

1.  Miejsce podstawienia pompy jest wcześniej uzgodnione przez 

kupującego. Jeżeli miejsce to ulegnie  późniejszej zmianie na życzenie 

kupującego, to ponosi on wszelkie związane z  tym koszty. 

 

2. Za termin realizacji usługi przyjmuje się uzgodnioną datę i godzinę 

realizacji zamówienia. Wykonanie zamówienia do 3 godzin od terminu 

ustalonego w zamówieniu traktowane będzie jako wykonanie zamówienia 

w terminie. 

 

3. Niedotrzymanie przez wynajmującego uzgodnionych terminów 

realizacji zamówienia uprawnia kupującego do odstąpienia od transakcji  

z powodu zwłoki w dostawie, jeżeli wyznaczył on przedtem 

wynajmującemu dodatkowy, nie krótszy niż 24 godziny termin na 

realizację zobowiązania z zaznaczeniem, że w przypadku nie dotrzymania 

tego terminu od umowy odstąpi. 

 

4. Jeżeli nie zawinione przez wynajmującego okoliczności utrudniają lub 

opóźniają wykonanie przyjętych zamówień, to jest on uprawniony do 

poinformowania o tym fakcie kupującego i zaproponowania mu innego 

terminu dostawy. 

 

5. Jeżeli nie zawinione przez wynajmującego okoliczności uniemożliwiają 

wykonanie dostawy, wówczas wynajmujący ma prawo odstąpić od 

umowy w całości lub w części.  

Okolicznościami nie zawinionymi przez wynajmujacego są  

w szczególności: decyzje władz uniemożliwiające częściowo lub 

całkowicie realizacją zamówienia, zakłócenia w ruchu zakładu 

spowodowane okolicznościami siły wyższej, strajk o zasięgu ogólnym, 

zakłócenia pracy z powodu zmiany dotychczasowych stosunków 

politycznych i gospodarczych, na które sprzedający nie miał wpływu, 

brak potrzebnych do uruchomienia sprzętu części zamiennych i realizacji 

ich wymiany przez serwis wynikające z wyłącznej winy ich dostawców, 

opóźnienia w dostawie tychże części w wyniku zakłóceń 

komunikacyjnych, których wynajmujący nie mógł przewidzieć, ani im 

zapobiec. 

 

6. Za dostarczenie wynajmującemu niewłaściwych lub niepełnych danych 

objętych zamówieniem, odpowiedzialny jest kupujący. 

 

7. Droga dojazdowa dla pojazdu specjalnego – pompa do betonu. Musi 

być dobrana tak, aby pojazd mógł dotrzeć w umówione przez strony 

miejsce, poruszając się po trasach zdatnych do przejazdu ciężkich 

pojazdów ciężarowych. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, wówczas 

kupujący odpowiada za wszelkie wynikłe stąd szkody. 

 

8. Pompowanie betonu musi odbywać się niezwłocznie po przyjeździe 

pompy we wskazane miejsce i w sposób nie zagrażający  pojazdowi. 

Jeżeli kupujący prowadzi działalność gospodarczą, to osoby podpisujące 

raport pracy pompy uznane są jako upoważnione wobec wynajmującego 

do odbioru usługi pompowania i do potwierdzenia zgodności pod 

względem zamówienia długości wysięgu, ilości przepompowanego 

betonu i godzin pracy sprzętu. 

 

9. W przypadku odmowy przyjęcia, spóźnionego przyjęcia lub 

niewłaściwego przyjęcia usługi pompowania, kupujący jest zobowiązany 

niezależnie od zapłaty ceny kupna do zapłaty kary umownej w wysokości 

50% wartości dostawy, chyba, że odmowa lub opóźnienie przyjęcia 

wynika z przyczyn zawinionych przez wynajmującego. 

 

III. Odpowiedzialność 

 

1. Kupujący traci prawo do składania reklamacji, jeżeli po wykonaniu 

usługi nastąpią jakiekolwiek wady wpompowanego betonu towarowego. 

  

2. Kupujący  traci prawo do reklamacji  usługi pompowania, jeżeli czas 

pracy pompy wydłużył się z powodu braku betonu lub nie przygotowania 

budowy (brak miejsca na rozstawienie pompy, nie przygotowanych 

elementów konstrukcyjnych do zalewania betonu). 

 

3. Wady usługi należy zgłaszać wynajmującemu. Jeżeli reklamacja 

została zgłoszona ustnie lub telefonicznie, wówczas wymaga ona 

niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej. 

 

4. Osobami  upoważnionymi do przyjmowania reklamacji jest wyłącznie 

kierownictwo zakładu wynajmujacego. 

 

5. Odpowiedzialność za wady jawne kończy się w przypadku odbioru 

usługi pompowania  w uzgodnionym miejscu, bezpośrednio po 

zakończeniu usługi pracy pompy i po potwierdzeniu podpisem raportu 

pracy pompy.  

 

IV. Warunki cenowe i płatności 

 

1. Wynajmujący zastrzega sobie, że jeżeli w czasie pomiędzy 

przedłożeniem oferty, a jej przyjęciem albo przyjęciem zamówienia a jego 

realizacją ulegną podwyżce koszty własne usługodawcy, zwłaszcza ceny  

paliw, serwisu, części zamiennych i innych , wówczas cena usługi 

zostanie odpowiednio zwiększona. 

 

2. Niezależnie od ustaleń z pkt 1 dostawy usług pompowania będą jednak 

realizowane zgodnie  z zawartą umową w ciągu 30 dni od dnia jej 

zawarcia. 

 

3. Zapłata za usługę pompowania  będzie następować w dniu 

dostawy/odbioru usługi, na podstawie wystawionej przez wynajmującego 

faktury. Wyjątki od tej zasady – mogące zaistnieć w szczególnych, 

jednostkowych przypadkach, wymagają zgody wynajmującego. 

 

4. Za datę zapłaty płatnej przelewem uznaje się datę wpływu środków na 

konto wynajmującego. 

 

5. Jeśli kupujący dopuścił się zwłoki z zapłatą ceny za całość usługi 

pompowania lub jego część przy świadczeniu usług partiami, albo jeżeli 

ze względu na jego stan majątkowy jest wątpliwe, czy zapłata za tę część 

usługi, która ma być dostarczona później  nastąpi w terminie, 

wynajmujący może powstrzymać się z dostarczeniem dalszych partii 

usług pompowania wyznaczając kupującemu odpowiedni termin do 

zabezpieczenia zapłaty, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

terminu może od umowy odstąpić. 

 

6. W razie zwłoki w zapłacie nie przekraczającej 30 dni nalicza się 

odsetki w wysokości przyjętych odsetek ustawowych, zaś powyżej 30 dni, 

sprzedający może żądać odsetek karnych w wysokości 1% za każdy dzień 

zwłoki. 

 

7. Złożenie reklamacji nie ma wpływu ani na obowiązek płatności ani na 

jej termin. 

 

V. Miejsce wykonywania zobowiązania i właściwość sądu 

 

1. Miejscem wykonywania zobowiązania, jeżeli strony nie postanowią 

inaczej jest siedziba wynajmującego. 

 

2.  Właściwością terytorialną sądu dla wszelkich wynikających  

z niniejszej umowy sporów prawnych (także dla skarg wekslowych  

i czekowych) oraz dla postępowań upominawczych i nakazowych jest 

siedziba wynajmującego. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych „Ogólnych warunkach” 

wynajmu pomp do betonu" obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 

dotyczące wynajmującego. 

 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 

jednym dla każdej ze stron. 
 

 


