UMOWA NAJMU ŁODZI MOTOROWEJ
Umowa najmu zawarta w dniu ....................w Szczecinie pomiędzy: Agnieszka Hawryluk Ustowo
17c, 70-001 Szczecin, NIP:851-167-78-60, REGON 812341149 zwaną dalej Wynajmującym,
a………………………………………….zamieszkałym………………………………………………
……………………………………..seria i nr dowodu osobistego.............................. tel.
kontaktowy.............................. zwanym dalej Najemcą.
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1. Przedmiotem najmu jest łódź́ typu Housebout nazwa NAVIGATOR 999 nr rejestracyjny
POL19214 wraz z wyposażeniem, ze skiperem/bez skipera
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1. Okres najmu trwa od dnia ..................godz..............do dnia..................godz..........
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1. W okresie najmu, Najemca ponosi prawną odpowiedzialność́ za wynajętą mu łódź́ oraz
gwarantuje, że łódź́ będzie sterowana, tylko i wyłącznie przez osoby posiadające
odpowiednie uprawnienia do sterowania łodzią̨ motorową.
2. W przypadku wypadku lub awarii Najemca zobowiązany jest niezwłoczni powiadomić́
Wynajmującego oraz sporządzić́ „protokół wypadku”, który jest podstawą dla
Wynajmującego do wystąpienia o odszkodowanie do firmy ubezpieczeniowej. W
przypadku niedopełnienia ww. formalności przez Najemcę lub odrzucenia wniosku o
odszkodowanie przez firmę̨ ubezpieczeniową, Najemca jest zobowiązany pokryć
wszystkie koszty powstałych strat materialnych.
3. W przypadku kiedy Najemca nie zwróci łodzi Wynajmującemu, do ustalonej w umowie
godziny, Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty Wynajmującemu w wysokości
500 zł za każdą̨ godzinę̨ spóźnienia. W przypadku nie poinformowania Wynajmującego
o chęci przedłużenia najmu łodzi, Najemca traci kaucję którą̨ wpłacił i nalicza mu się̨ za
każdy dzień́ spóźnienia opłatę̨ dzienną najmu łodzi (bez uwzględnienia zniżek)
4. Na pokładzie obowiązuje zakaz palenia papierosów w messie dozwolone na rufie lub na
dziobie).
5. Na pokładzie łodzi zabrania się przybywania zwierząt.
6. Na pokładzie łodzi zabrania się smażenia ryb.
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1. Zanim Najemca „odbierze” łódź zostanie spisany protokół zdawczo-odbiorczy, na
którym będzie opis faktycznego stanu łodzi oraz zawartego w niej wyposażenia.
Protokół ten będzie dokumentem stanowiącym podstawę do oceny łodzi w czasie zwrotu
Wynajmującemu.

2. Odbioru i oceny stanu łodzi po okresie najmu będzie dokonywał Wynajmujący lub
wskazana przez niego osoba.
3. Najemca jest zobowiązany zapłacić Wynajmującemu koszt najmu w
wysokości ..................zł (słownie:................................................................) w terminie z § 5
pkt.3.
4. Kaucję w wysokości 2500,00 zł oraz opłatę za cały okres najmu łodzi, Najemca jest
zobowiązany wpłacić́ najpóźniej do dnia przyjęcia łodzi z §2 .
5. Opłatę §4 pkt 3 należy uiścić Wynajmującemu za cały okres najmu niezależnie od tego,
czy Najemca używał łodzi czy nie.
6. Koszt najmu nie obejmuje:
Sprzątania łodzi, opróżniania pojemników na odpady, wszelkich opłat portowych oraz
śluzowych, transportu łodzi do portu macierzystego, uzupełniającego tankowania
paliwa.
7. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia łodzi lub utraty łodzi bądź jej wyposażenia ,a
także niezgodności ze stanem faktycznym spisanym w protokole zdawczo-odbiorczym
sporządzonym przed wynajmem łodzi - Najemca zobowiązany jest zwrócić́
Wynajmującemu kwotę̨ odpowiadającą wartości poniesionej szkody lub utraconej łodzi,
wg aktualnej ceny zakupu powiększonej o koszt usług z tym związanych.
8. W przypadku nie stwierdzenia ww. zdarzeń́ nastąpi zwrot kaucji.
9. Opłaty związane z wynajmem łodzi Najemca zobowiązany jest uiścić przelewem na
numer konta bankowego Wynajmującego: 75 1140 2004 0000 3102 7971 3596
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1. Najemca jest zobowiązany zwrócić́ łódź́ wysprzątaną i czystą. Opłata za sprzątanie łodzi
jest obowiązkowa i wynosi 250 zł.

Najemca w celu zarezerwowania terminu wynajęcia łodzi, zobowiązany jest wpłacić́
Wynajmującemu zadatek w wysokości 30% wartości rezerwacji, max do 7 dni po dokonaniu
rezerwacji. Pozostałą należność Najemca jest zobowiązany wpłacić́ wraz z kaucją w momencie
przejęcia łodzi od Wynajmującego w dniu rozpoczęcia rejsu.
2. W przypadku niedotrzymania terminu wpłaty §5 pkt 3 lub rezygnacji z najmu, umowa
ulega rozwiązaniu, a zadatek przepada na rzecz Wynajmującego
3. Opłaty związane z wynajmem łodzi Najemca zobowiązany jest uiścić przelewem na
numer konta bankowego Wynajmującego: 75 1140 2004 0000 3102 7971 3596
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1. Najemca nie może zawrzeć́ umowy z osobą trzecią bez zgody Wynajmującego.
2. Przekazanie łodzi Najemcy (odbiór) oraz jej zdawanie Wynajmującemu będzie odbywać́
się̨ w Marinie Tama Pomorzańska 11 - Szczecin, o ile strony nie ustalą inaczej.
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1. Osobą
upoważnioną
przez
Wynajmującego
do
wykonywania
czynności
formalnoprawnych, związanych z najmem, przekazaniem, odbiorem, pobieraniem opłat i
opieką techniczną jachtu jest Piotr Hawryluk.
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1. W sytuacji wystąpienia awarii, uniemożliwiającej dalsze płynięcie, nie wynikające z winy
Najemcy, Wynajmujący zobowiązuje się̨ do dotarcia na miejsce zdarzenia i jak
najszybszą naprawę̨ usterki. Gdy usterka zostanie naprawiona, rejs trwa dalej zgodnie z
zawartą umową. Gdy naprawa będzie niemożliwa, Wynajmujący zwraca Najemcy
pieniądze za dni najmu.
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1. Wszelkie zmiany umowy możliwe są tylko i wyłącznie w formie pisemnej.
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć́ w związku z realizacją umowy będą̨ rozstrzygane na
drodze sądowej.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

WYPOSAŻENIE Ł ODZI :
kamizelki ratunkowe…………szt. ,akumulatory 4 szt, kotwica, komplet kluczy wraz z
kłódkami, komplet materacy, pokład słoneczny, Sonda, Radio CD 2 szt, lodówka 2 szt.,
odbijacze 6 szt., koło ratunkowe 1 szt., telewizor 1 szt. , radio UKF 1 szt., nawigacja 1 szt.

PROT O K Ó Ł ZDAWCZO-ODBIORCZY Ł ODZI
STAN ŁODZI PRZED WYDANIEM NAJEMCY
UWAGI:

DATA I GODZINA WYDANIA ŁODZI:

STAN ŁODZI PO ODDANIU PRZEZ NAJEMCĘ

UWAGI:

DATA I GODZINA ODDANIA ŁODZI:

Szczecin, dn.…………….
Podpis Wynajmującego: …………………………….
Podpis Najemcy: …………………………………..

Ja niżej podpisana/ny wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych przez firmę̨ Agnieszka Hawryluk w celu zawarcia umowy na najem
łodzi motorowej.
Data i podpis Najemcy: .......................................
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy bez skutków cywilno –
prawnych w przypadku poważnych zdarzeń losowych uniemożliwiających wywiązanie się z
umowy: zatonięcie, kradzież, spalenie się jachtu. W takiej sytuacji wynajmujący zwróci
zadatek w sumie równej wysokości wpłaconego zadatku.

