
                         UMOWA NAJMU
                       BUTLI GAZOWYCH

Zawarta w dniu ……………..  w Dzierżoniowie, pomiędzy:

GAZY TECHNICZNE z siedzibą w Dzierżoniowie

ul. Staszica 28a, reprezentowanym przez Dominika Stępnia 

– zwanym dalej “Wynajmującym”

a 

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

zwanym dalej “Najemcą”

Następującej treści:

        § 1.

Przedmiotem najmu są następujące butle:

TYP BUTLI ILOŚĆ BUTLI STAN BUTLI

   

      

   

   

       

Inne: HEL        

Inne: AZOT       

Inne: WODÓR    

Inne: PROPAN-BUTAN    

Inne: PROPAN       

        § 2.

Strony zgodnie ustalają opłatę za dzierżawione butle w nast.. wysokości 

(ceny netto/butla):

RODZAJ BUTLI
OPŁ. ZA 1 

BUTLO/DZIEŃ*

OPŁ. ZA 

KWARTAŁ

OPŁ. ZA 6 

MIESIĘCY

OPŁATA ZA 

ROK

Acetylen 0,70 zł 60,00 zł 90,00 zł 150,00 zł

WIĄZKA BUTL. 10,00 zł

BUT. 50L 2,00 zł 180,00 zł 360,00 zł 700,00 zł

acetylen 3-10 L 2,00 zł 180,00 zł 360,00 zł 600,00 zł

GAZY SPEC. 3,00 zł 250,00 zł 500,00 zł 900,00 zł

Pozostałe 0,60 zł 45,00 zł 75,00 zł 125,00 zł

*minimalna opłata za dzierżawę wynosi 50,00 PLN netto za butle  50 l i butle do gazów specjalnych

*minimalna opłata za dzierżawę wynosi 5,00 PLN netto - za pozostałe butle 

        § 3.
Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony   

RODZAJ BUTLI

Acetylen

Argon

Dwutlenek węgla (4-30 kg)

Miesz. Argonowe

Tlen



        § 4.
Czynsz płatny jest w terminie siedmiu dni od wystawienia faktury przez wynajmującego.
W przypadku wystąpienia opóźnień w zapłacie czynszu Wynajmujący naliczy odsetki
w wysokości 0,5 % dziennie. W przypadku zwłoki w zapłacie dłuższej niż 2 miesiące 
Wynajmujący obciąży Najemcę koszami wysłania “wezwania do zapłaty” w kwocie 30,00 PLN 
W przypadku konieczności przekazania należności do windykacji Najemca obciążony zostanie 
Kosztami windykacji i kosztami sądowymi.

        § 5.
Obejmując przedmiot najmu Najemca nie podnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego.
Najemca zobowiązuje  się zwrócić przedmiot najmu w stanie nie pogorszonym.

        § 6.
Najemca zobowiązany jest do używania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami eksploatacji.

        § 7.
Przedmiot najmu nie może być bez zgody Wynajmującego przedmiotem użyczenia ani 
podnajmu 

        § 8.
Wynajmującemu przysługuje prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy.
W razie rozwiązania umowy Najemca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu umowy w 
terminie 7 dni.

        § 9.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

       § 10.
W sprawach spornych nie uregulowanych  niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.

       § 11.
W przypadku uszkodzenia bądź zagubienia przedmiotu umowy Wynajmujący obciąży
Najemcę następującymi kwotami netto:

1. 450,00 PLN – za butlęacetylenową
2. 250,00 PLN – za butlę do dwutlenku węgla (4-8 kg)
3. 350,00 PLN – za wszystkie pozostałe butle (4-40 l.)
4. 650,00 PLN - za butle 50l. 200 bar
5. 1000,00 PLN - za butle do gazów specjalnych
6. 20 000,00 PLN - za wiązkę butlową

       § 12.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

........................................ ..............................
(Wynajmujący) (Najemca)


