
1. Postanowienia ogólne
1.1  Wyszczególnione poniżej wyrażenia użyte w Ogólnych Warunkach 

Najmu mają następujące znaczenia:
A.  Warunki Najmu: niniejsze Ogólne Warunki Najmu określające war-

unki przekazania przez Boels Polska Sp. z o.o. Przedmiotu Najmu do 
użytkowania.

B.  Boels: Boels Polska Sp. z o.o.
C.  Druga Strona:  każda osoba fizyczna, jaka zawarła Umowę z Boels 

w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarc-
zą (Druga Strona A), a także każda osoba fizyczna, jaka zawarła 
Umowę z Boels w kontekście wykonywania zawodu lub prowadzenia 
działalności gospodarczej, jak również każda osoba prawna lub inna 
jednostka bez osobowości prawnej (Druga Strona B), jaką łączy stos-
unek prawny z Boels zgodnie z Umową zawartą z Boels. Takie pojęcie 
Drugiej Strony obejmuje w szczególności dowolną osobę/jednostkę, 
na Zamówienie której i na rzecz której zawarta jest Umowa.

D.  Przedmiot Najmu: wszelki sprzęt/urządzenia, maszyny i inne rucho-
mości stanowiące własność Boels  przekazane do użytkowania Dru-
giej Stronie na podstawie Umowy.

E.  Umowa: Umowa Najmu zawarta przez Boels i Drugą Stronę, jak rów-
nież każdy stosunek prawny wynikający z Potwierdzenia Zamówienia 
przez Boels, do jakiego mają zastosowanie niniejsze Warunki Najmu.

F.  Oferta: pisemna propozycja zawarcia Umowy skierowana przez 
Boels do Drugiej Strony, określająca jej istotne postanowienia.

G.  Zamówienie: pisemna lub ustna propozycja zawarcia Umowy skiero-
waną przez Drugą Stronę do Boels.

H.  Potwierdzenie zamówienia: pisemne przyjęcie przez Boels 
Zamówienia Drugiej Strony.

I.  Umowa Najmu: pisemna Umowa zawarta w punkcie obsługi klienta 
Boels lub w innym miejscu ustalonym przez Strony w drodze porozu-
mienia.

J.  Wartość Przedmiotu Umowy: łączna kwota należna Boels na pod-
stawie Umowy.

K.  Informacje: katalogi, modele/projekty, prezentacje, jak również 
rysunki, wzory, próbki, opisy, oprogramowanie, dane techniczne itp. 
stanowiące część Oferty.

L.  Wada: wada fizyczna lub prawna Przedmiotu Najmu istniejąca już w 
dniu przekazania go do użytkowania Drugiej Stronie lub jaka zaist-
niała w tym dniu, a w rezultacie działania której, funkcjonowanie 
Przedmiotu Najmu zgodnie z jego przeznaczeniem nie jest możliwe.

M.  Bieżąca Wartość Rynkowa: wartość odtworzeniowa Przedmiotu 
Najmu na dzień wyrządzenia szkody lub utraty Przedmiotu Najmu 
pomniejszona o amortyzację według daty produkcji lub liczby godzin 
pracy Przedmiotu Najmu.

N.  Odstąpienie: rozwiązanie umowy najmu.
1.2  Za datę doręczenia dokumentów, o których mowa w Art. Art. 4.2, 4.3, 

6.4 oraz 14.2 -14.4 uznaje się datę stempla pocztowego lub datę 
przesłania dokumentu faksem lub e-mailem. Jeżeli nie można wska-
zać takiej daty, a wyniknie spór dotyczący terminowości doręczenia 
dokumentów, uznaje się, że ich doręczenie nie nastąpiło terminowo.

2. Zastosowanie
2.1  Niniejsze Warunki Ogólne Najmu stosuje się do wszystkich Ofert 

złożonych przez Boels i wszystkich Umów zawartych przez Boels, 
niezależnie od tego, w jaki sposób je nazwano.

2.2  Niniejsze Warunki Ogólne Najmu wiążą Drugą Stronę A, jeżeli doręc-
zono je Drugiej Stronie A przed zawarciem Umowy. Warunki Ogólne 
Najmu wiążą Drugą Stronę B, jeżeli Druga Strona B mogła się łatwo 
zapoznać z ich treścią. Z treścią niniejszych Warunków Ogólnych 
Najmu można zapoznać się w dowolnym punkcie obsługi Boels i pod 
adresem www.boels.com (LWB: Boels będzie przechowywać całość 
dokumentacji w wersji papierowej w jęz. POLSKIM, aby mieć możli-
wość ich okazania).

2.3  Jeżeli Druga Strona B odnosi się w Zamówieniu lub w dowolnej 
korespondencji związanej z Umową do standardowych umów pr-
zez nią stosowanych, nie bierze się pod uwagę ich zastosowania 
co do Umowy. Wszelkie postanowienia odmienne w porównaniu do 
niniejszych Warunków Ogólnych, zawarte w innych standardowych 
umowach nie mają wpływu na ważność niniejszych Warunków Ogól-
nych Najmu. Boels i Druga Strona B mogą zastrzec umownie zasady 
współpracy inne niż przewidziane w niniejszych Warunkach Ogólnych 
Najmu.

2.4  Zmiany i/lub uzupełnienia Umowy niezgodne z jakimkolwiek 
postanowieniem niniejszych Warunków Ogólnych Najmu wymagają 
za każdym razem szczególnego uzgodnienia w formie pisemnej po-
między Boels a Drugą Stroną i będą stosowane wyłącznie w odnie-
sieniu do danej Umowy. Przyjęcie przez Boels każdej takiej zmiany 
lub uzupełnienia będzie dotyczyć wyłącznie danej Umowy i nie będą 
miały zastosowania do innych umów zawartych przez Boels.

2.5  Druga Strona, która przyjęła niniejsze Warunki Ogólne Najmu, oświ-
adcza niniejszym, że wyraża zgodę na ich stosowanie do wszystkich 
późniejszych Umów, jakie zawrze z Boels.

3. Oferty
3.1  Oferta wiąże strony przez 2 tygodnie od daty w niej wskazanej, a po 

tym czasie wygasa.
3.2  Informacje udostępnione przez Boels pozostają własnością Boels, nie 

można ich kopiować i/lub przekazywać osobom trzecim bez wyraź-
nego pisemnego zezwolenia Boels, a także podlegają natychmiasto-
wemu zwrotowi do Boels na każde żądanie. Ponadto Boels zastrzega 
sobie wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej do 
Informacji.

3.3  Informacje i materiały reklamowe udostępnione przez Boels mają 
tylko cel przykładowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 
polskiego kodeksu cywilnego. Nie skutkują one powstaniem żadnych 
praw i zobowiązań wobec żadnej ze stron.

4. Zawarcie Umowy
4.1 Uznaje się, że Umowa została zawarta po terminowym otrzymaniu pr-

zez Boels oświadczenia o przyjęciu Oferty przez Drugą Stronę (Artykuł 
3.1) i otrzymaniu przez Drugą Stronę Potwierdzenia Zamówienia lub 
jeżeli Umowa Najmu została zawarta, i zawsze w chwili, gdy Druga 
Strona podpisała Umowę Najmu lub w dokonała potwierdzenia w inny 
sposób, pismem lub pocztą elektroniczną skierowaną do Boels.

4.2  Jeżeli w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania Potwierdzenia 
Zamówienia Druga Strona nie zgłosi Boels na piśmie żadnych sprze-
ciwów co do treści Potwierdzenia Zamówienia, uznaje się, że Druga 
Strona zaakceptowała treść Potwierdzenia Zamówienia. Poprzez pod-
pisanie lub potwierdzenie Umowy Najmu w inny sposób, pismem lub 
pocztą elektroniczną skierowaną do Boels, Druga Strona akceptuje jej 
treść. Zamówienie w formie ustnej nie podlega odwołaniu.

4.3  Druga Strona B może odwołać lub zmienić Zamówienie pisemne tylko 
w formie pisemnej i tylko jeżeli Boels otrzymał wniosek o odwołanie 
lub zmianę Zamówienia przed wysłaniem Potwierdzenia Zamówienia. 
Zamówienie pisemne w każdym przypadku staje się nieodwołalne, 
jeżeli Druga Strona A lub Druga Strona B nie prześle odwołania w 

ciągu 5 dni roboczych od daty wysłania Zamówienia. 
4.4  Boels ma prawo do odmowy wydania Potwierdzenia Zamówienia bez 

konieczności podawania przyczyn.
4.5  Bez względu na treść postanowień Artykułu 4.1 Umowa może zostać 

zawarta również jeżeli Boels faktycznie rozpocznie jej wykonywanie 
natychmiast po otrzymaniu Zamówienia.

5. Treść Umowy
5.1  Treść Umowy i zakres zobowiązań stron zostaną określone wyłącznie 

na podstawie Potwierdzenia Zamówienia lub Umowy Najmu oraz 
postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Ogólnych Najmu. 
Jeżeli w odniesieniu do tej samej Umowy zostało wysłane Potwierd-
zenie Zamówienia, a Druga Strona podpisała też Umowę Najmu z 
Boels, w przypadku jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy treścią 
Potwierdzenia Zamówienia a treścią Umowy Najmu rozstrzygające 
znaczenie ma treść Umowy Najmu.

5.2  Wszelkie dodatkowe postanowienia Umowy uzgodnione przez Drugą 
Stronę z pracownikami Boels nieuprawnionymi do reprezentowania 
Boels wiążą Boels tylko wtedy, gdy zostaną pisemnie potwierdzone 
przez osoby należycie uprawnione do reprezentowania Boels.

5.3  Boels nie ponosi żadnej odpowiedzialności w kwestii prawidłowości 
czy kompletności Informacji dostarczanych przez producentów i/lub 
importerów ruchomości.

5.4  Wszelkie odstępstwa dokonane przez Boels od postanowień Umowy 
podlegają przyjęciu, jeżeli Druga Strona B nie wskazała pisemnie i 
przed zawarciem Umowy, jakie postanowienia powinny być bezw-
zględnie wiążące i tylko w tym zakresie, oraz tylko do stopnia, w ja-
kim wykonanie Umowy przez Boels nie zostanie znacząco zmienione 
poprzez takie odstępstwa.

5.5  Druga Strona ma prawo do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem 
pisemnym w terminie 1 dnia tylko gdy udowodni, że Przedmiot Najmu 
nie spełnia warunków określonych w Umowie do stopnia, w jakim od 
Drugiej Strony nie można wymagać wykonania Umowy.

5.6  Boels ma prawo do najmu tego samego lub podobnego Przedmiotu 
Najmu dopóki spełnia on warunki przewidziane w Umowie od osoby 
trzeciej, wynajmującego będącego osobą trzecią, w celu wypełnienia 
swoich zobowiązań wynikających z Umowy.

6. Czas najmu
6.1  Najem rozpoczyna się w umówionym dniu i godzinie, z uwzględnie-

niem następujących zasad:
A.  jeżeli strony uzgodniły, że Druga Strona odbierze Przedmiot Najmu 

w umówionym miejscu – w chwili, gdy Boels wyda Przedmiot Najmu 
Drugiej Stronie, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo - od-
biorczym podpisanym przez obie strony, 

 lub
B.  jeżeli strony uzgodniły, że Boels dostarczy Przedmiot Najmu Drugiej 

Stronie – z chwilą dostarczenia Przedmiotu Najmu przez Boels na 
umówione miejsce, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo - 
odbiorczym podpisanym przez obie strony.

6.2  Czas najmu może być określony lub nieokreślony. Czas najmu fakty-
cznie upłynie:

 A. w razie uzgodnienia, że Druga Strona zwróci Przedmiot Najmu w 
umówionym miejscu – w chwili i zgodnie z datą przyjęcia wpisaną 
do protokołu zdawczo-odbiorczego, zaś w przypadku braku takiego 
protokołu, zgodnie z datą i w chwili gdy Druga Strona przekaże Przed-
miot Najmu do Boels

 B. w razie uzgodnienia, że Boels odbierze Przedmiot Najmu po za-
kończeniu najmu – zgodnie z ustaloną datą  informującą, że Przed-
miot Najmu nie będzie już dłużej wykorzystywany przez Drugą Stronę.

6.3  Jeżeli na podstawie tej samej Umowy wynajęty zostaje więcej niż 
jeden egzemplarz sprzętu/Przedmiot Najmu, Druga Strona może 
odstąpić od najmu wszystkich przedmiotów w tym samym czasie, 
a także odstąpić od najmu pojedynczego egzemplarza lub pewnej 
liczby egzemplarzy (Odstąpienie częściowe). Koszty transportu zwią-
zane z taką dodatkową podróżą, jeżeli zgodnie z Umową Przedmiot 
Najmu odbiera Boels, pokrywa Druga Strona. Co do pozostałych pr-
zedmiotów Umowa obowiązuje na dotychczasowych warunkach do 
upływu czasu najmu w jeden ze sposobów określonych w Artykule 
6.2.

6.4  Pisemne zawiadomienie o Odstąpieniu powinno zostać dostarczone 
do punktu (oddziału/departamentu) obsługi klienta Boels, w jakim 
została zawarta Umowa Najmu. Zawiadomienie takie musi zawierać:

•  dane Drugiej Strony,
•  numer Umowy,
•  opis Sprzętu/Urządzeń do odebrania (w tym numer(y) egzemplarzy w 

razie Odstąpienia częściowego),
•  ostateczną datę upływu czasu najmu,
•  miejsce, skąd mają zostać odebrane Sprzęt/ Urządzenia,
•  nazwisko i numer telefonu osoby do kontaktu w miejscu odbioru,
•  w razie konieczności miejsce przechowywania kluczy do Sprzętu/ 

Urządzeń,
•  miejsce, w którym powinien zgłosić się kierowca Boels.
6.5  Druga Strona może przedłużyć czas najmu pisemnie lub telefonicznie 

do chwili dostarczenia pisemnego zawiadomienia o Odstąpieniu.

7. Dostawa i przeniesienie ryzyka
7.1  Boels zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności przy za-

chowaniu umówionych ram czasowych dostawy/odbioru. W razie 
zajścia nieprzewidzianych okoliczności, za które Boels nie ponosi 
odpowiedzialności, termin dostawy można przedłużyć o czas trwania 
takich okoliczności.

7.2  W razie przekroczenia umówionych ram czasowych przez Boels Dru-
ga Strona ma prawo do wyznaczenia dodatkowego terminu, który 
powinna wysłać listem poleconym na adres Boels. Termin ten nie 
może być krótszy niż 2 dni robocze od daty otrzymania przez Boels 
listu poleconego.

7.3  Druga Strona ma prawo do rozwiązania Umowy z powodu przekroc-
zenia przez Boels umówionych ram czasowych tylko za wyznacze-
niem Boels dodatkowego terminu zgodnie z postanowieniem Artykułu 
7.2 powyżej. Nie można jednak w żadnych okolicznościach żądać od 
Boels zapłaty odszkodowania.

7.4  Boels będzie miał prawo do dokonywania dostawy w partiach lub 
wstrzymania dostawy do chwili skompletowania całego Zamówienia. 
Każdy przypadek opisany w poprzednim zdaniu wymaga pisemnego 
uzgodnienia z Drugą Stroną. W razie dostawy w partiach Boels będzie 
miał prawo do wystawiania faktur z tytułu najmu dostarczonego Pr-
zedmiotu Najmu.

7.5  Uznaje się, że Przedmiot Najmu został dostarczony, a ryzyko przypad-
kowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Drugą Stronę:

a.  w przypadku dostawy z lokalu Boels: z chwilą faktycznego objęcia 
Przedmiotu Najmu w użytkowanie przez Drugą Stronę za potwierdze-
niem w protokole zdawczo-odbiorczym

 lub
b.  w przypadku dostawy w inne miejsce wskazane przez Drugą Stronę: 

z chwilą dostawy Przedmiotu Najmu na umówione miejsce odbioru 

przez Drugą Stronę za potwierdzeniem w protokole zdawczo-odbior-
czym.

7.6  Dostawa Przedmiotu Najmu zostanie zaplanowana w godzinach 8.00 
– 18.00. Dostawa zostanie przeprowadzona w porze dnia umówionej 
uprzednio między stronami. Boels dokona dostawy tylko na parter.

7.7  Druga Strona jest zobowiązana zapewnić obecność uprawnionej 
osoby w umówionym dniu i godzinie dostawy Przedmiotu Najmu. W 
razie nieobecności takiej osoby o ustalonej godzinie dostawy Boels 
będzie miał prawo zabrać Przedmiot Najmu z powrotem, a Druga 
Strona będzie zobowiązana do pokrycia kosztów transportu, chyba że 
strony wcześniej postanowiły odmiennie. W takim przypadku Boels 
może dostarczyć Przedmiot Najmu bez przestrzegania powyższego 
warunku.

8. Zwrot i przeniesienie ryzyka
8.1  Druga Strona pozostanie odpowiedzialna za przedmiot najmu przez 2 

dni robocze od upływu daty wskazanej w pisemnym zawiadomieniu o 
Odstąpieniu (po upływie czasu najmu), w szczególności Druga Strona 
pozostanie odpowiedzialna z tytułu ryzyka przypadkowej utraty lub 
uszkodzenia opisanego w Artykule 11. Odpowiedzialność ta ustaje o 
godz. 18.00 wyżej wymienionego drugiego dnia roboczego. Z chwilą 
dostarczenia Przedmiotu Najmu do Boels ryzyko przypadkowej utraty 
lub uszkodzenia przechodzi na Boels.

8.2  Po przesłaniu przez Drugą Stronę pisemnego zawiadomienia o Od-
stąpieniu Druga Strona jest zobowiązana do zapewnienia w godz. 
8.00 – 18.00 właściwych warunków odbioru Przedmiotu Najmu przez 
Boels.

8.3  Druga Strona jest zobowiązana do zapewnienia obecności uprawni-
onej osoby w wyżej wskazanym miejscu, dacie i godzinie odbioru 
Przedmiotu Najmu. W razie nieobecności takiej osoby przy odbiorze 
Przedmiotu Najmu Boels będzie pomimo tego uprawniony do odbioru 
Przedmiotu Najmu bez jej uczestnictwa. 

8.4  Przedmiot Najmu powinien być czysty, dobrze uporządkowany 
i ułożony, gotowy do odbioru na parterze. Jeżeli Przedmiot Najmu 
nie jest gotowy do transportu, Druga Strona będzie zobowiązana do 
zapłaty Boels kary umownej w wysokości 150 EUR. Nie wyłącza to 
prawa Boels do żądania odszkodowania przewyższającego wysokość 
kary umownej określonej w poprzednim zdaniu.

8.5  Przedmiot Najmu po zwrocie do Boels zostanie poddany kontroli/
sprawdzeniu przez Boels lub osobę trzecią co do istnienia uszkod-
zeń, wad lub innych nieprawidłowości o podobnym charakterze. Pot-
wierdzony w protokole zdawczo-odbiorczym fakt, że spedytor Boels 
lub osoba trzecia odebrali Przedmiot Najmu, nie może być uznany 
za taką kontrolę. Jeżeli Druga Strona pragnie być obecna przy kon-
troli Przedmiotu Najmu zgodnie z treścią poprzedniego zdania, musi 
złożyć takie oświadczenie przy zawarciu Umowy, aby można było 
zorganizować spotkanie w celu przeprowadzenia kontroli (w ciągu 
24 godzin od odbioru Przedmiotu Najmu). Jeżeli wskutek przepro-
wadzonej kontroli ustalone zostanie, że Przedmiot Najmu jest bardzo 
zabrudzony lub niewłaściwie zapakowany, wiążąca będzie kontrola 
przeprowadzona przez Boels lub osobę trzecią, a związanymi z tym 
kosztami zostanie obciążona Druga Strona. Druga Strona ma prawo 
do uczestnictwa w sprawdzeniu/kontroli.

8.6  Druga Strona zostanie zawiadomiona w najkrótszym możliwym ter-
minie, gdy w toku wyżej wymienionej kontroli ustalone zostanie, że 
Przedmiot Najmu jest uszkodzony. Zawiadomienie o uszkodzeniu 
Przedmiotu Najmu powinno zawierać rozsądnie ustalony termin 
udostępnienia Przedmiotu Najmu Drugiej Stronie w celu ustalenia 
zakresu szkody. Po upływie tego terminu Przedmiot Najmu zostanie 
naprawiony lub wymieniony, a wszystkimi kosztami, o jakich mowa w 
Artykule 11.5, zostanie obciążona Druga Strona. Jeżeli Druga Strona 
nie skorzysta z możliwości ustalenia zakresu szkody, wiążące będzie 
ustalenie dokonane przez Boels lub osobę trzecią.

9. Ceny
A. Najem maszyn
9.1  Dzienne stawki najmu wskazane w katalogu maszyn Boels dotyczą 

najmu/użytkowania maksymalnie do 24 godzin, zaś ceny tygodniowe 
dotyczą najmu/ użytkowania maksymalnie do 168 godzin (z wyjąt-
kiem maszyn z licznikiem, za które cena dzienna ustalana jest w 
oparciu o 8-godzinny cykl pracy, a cena tygodniowa ustalana jest w 
oparciu o 40-godzinny cykl pracy maszyny, za przekroczenie cyklu 
pracy nałożona zostanie dodatkowa opłata) i nie zawierają podatku 
VAT, jak również dodatkowych opłat za konserwację, paliwo, olej, 
transport, czyszczenie, ubezpieczenie i opłat środowiskowych.

9.2  Ceny weekendowe (od piątku do poniedziałku) ustalane są w oparciu 
o najem/ użytkowanie maksymalnie do 72 godzin. Za niedziele opłat 
nie pobiera się.

9.3  W razie czasu najmu dłuższego niż 4 tygodnie można zwrócić się do 
Boels o wycenę.

B. Najem części
9.4  Ceny za najem wskazane w katalogu części Boels ustala się na czas 

weekendu lub 3 dni. Części odbiera się w dniu poprzedzającym roz-
poczęcie najmu, a zwraca w dniu zakończenia najmu. Za każdy do-
datkowy dzień (najwyżej do 2 tygodni) stosuje się dodatkową opłatę 
równą 15% stawki weekendowej. W razie czasu najmu dłuższego niż 
powyższe 2 tygodnie można zwrócić się do Boels o wycenę.

9.5  Ceny nie zawierają podatku VAT oraz opłat za konserwację, transport, 
ładunek i załadunek.

C. Postanowienia ogólne
9.6  Ceny wskazane w katalogu Boels ustalone są w oparciu o okolicznoś-

ci istniejące w chwili wydruku katalogu. Ceny te wiążą Boels tylko 
przez 30 dni od daty publikacji katalogu. Po upływie tego terminu 
ceny te należy uznawać za niewiążące. Wszystkie wcześniejsze ofer-
ty wygasają z chwilą wydania nowego katalogu.

9.7  Boels ma prawo do korekty ceny, jeżeli ulegną zmianie czynniki, na 
podstawie których ceny ustalono. Czynniki te obejmują opłaty za 
przesyłkę, cła wwozowe lub wywozowe lub inne obciążenia i/lub po-
datki w Polsce lub za granicą, płace, koszty ubezpieczenia społecz-
nego i kursy wymiany walut. W takiej sytuacji Boels dostarczy Drugiej 
Stronie zawiadomienie obejmujące wysokość skorygowanej ceny, 
jaka zacznie obowiązywać od daty po upływie okresu wypowiedze-
nia Umowy Najmu. Jeżeli wskutek korekty ceny nastąpił jej wzrost, 
Druga Strona A ma prawo do odstąpienia od umowy z chwilą upływu 
okresu wypowiedzenia za pisemnym zawiadomieniem przesłanym 
Boels.

10. Zobowiązania Drugiej Strony
10.1  Druga Strona, jej personel i/lub inne osoby obsługujące Przedmiot 

Najmu według poleceń Drugiej Strony muszą zaznajomić się ze ws-
kazówkami co do użytkowania i/lub innymi instrukcjami obsługi doty-
czącymi przedmiotu Najmu lub dołączonymi do niego, a także muszą 
się do nich stosować. Druga Strona upewni się także, czy wszystkie 
osoby posługujące się Sprzętem/Urządzeniami mają odpowiednie 
kwalifikacje, a w szczególności czy posiadają dyplomy, świadectwa, 
prawa jazdy itp. jakie są obowiązkowe zgodnie z przepisami prawa 
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i wymagane przy obsłudze lub użytkowaniu danego Przedmiotu 
Najmu.

10.2  Jeżeli Przedmiot Najmu nie zostanie zwrócony Boels / odstąpiony z 
końcem umówionego czasu najmu lub jeżeli zaistnieje sytuacja prze-
widziana w Artykule 11.4, Boels po ustaleniu, że ma miejsce jedna z 
dwóch wyżej wspomnianych sytuacji umożliwi Drugiej Stronie zwrot 
Przedmiotu Najmu w dodatkowo uzgodnionym terminie. W takim 
przypadku czas najmu upłynie niezwłocznie po zwrocie Przedmiotu 
Najmu. Jeżeli Druga Strona nie zwróci Przedmiotu Najmu ani nie 
zgłosi jego kradzieży po upływie terminu określonego powyżej, Druga 
Strona dopuści się naruszenia umowy.

10.3  Druga Strona będzie zobowiązana do zwrotu Przedmiotu Najmu do 
tego samego oddziału Boels, w którym podpisano Umowę. Jeżeli 
Druga Strona pragnie zwrócić Przedmiot Najmu w innym oddziale, 
może zrobić to tylko po konsultacji. Zmiana taka może wiązać się z 
dodatkową opłatą. 

10.4  Druga Strona jest zobowiązana do zwrotu Przedmiotu Najmu w 
umówionym dniu (i o umówionej godzinie) w takim samym stanie 
technicznym, w jakim otrzymała go od Boels. Przedmiot Najmu go-
towy do odbioru musi być zwrócony czysty, posortowany i zapako-
wany w odpowiednie pojemniki. Druga Strona zostanie obciążana za 
wszystkie dodatkowe godziny pracy będące rezultatem nieposorto-
wania lub nieoczyszczenia Przedmiotu Najmu lub wykonania tego 
nieprawidłowo.

10.5  W razie konieczności Druga Strona będzie zobowiązana do uzyskania 
na własny koszt wszelkich zezwoleń i zgód wymaganych prawem, 
wynikających z używania Przedmiotu Najmu przez nią lub przez oso-
by trzecie.

10.6  Druga Strona zobowiązuje się udzielić Boels dostępu do Przedmiotu 
Najmu w każdym czasie i do oddalenia wszelkich roszczeń osób tr-
zecich dotyczących Przedmiotu Najmu. Druga Strona może podnająć 
Przedmiot Najmu lub udostępnić go osobom trzecim tylko po uzyska-
niu na to pisemnego zezwolenia Boels. W razie naruszenia powyższe-
go postanowienia nie ma zastosowania ochrona ubezpieczeniowa.

10.7  Druga Strona zobowiązana jest do podjęcia wszelkich możliwych 
działań zapobiegających kradzieży przedmiotu najmu, takich jak, ale 
nie wyłącznie: odpowiednich zamków, możliwie takich samych jak 
dostarczone z Przedmiotem Najmu, zamykanie i przechowywanie 
Przedmiotu Najmu w odpowiednim pomieszczeniu w celu zabezpiec-
zenia go przed dostępem osób niepowołanych.

10.8  Druga Strona zobowiązana jest do utrzymania Przedmiotu Najmu we 
właściwym stanie, w tym do dokonywania,  w razie konieczności, 
drobnych napraw. Jeżeli brak jej wystarczającego doświadczenia 
do ich dokonania, musi zwrócić się do Boels o odpowiednie usługi 
związane z konserwacją Przedmiotu Najmu i pokryć koszty z tym 
związane. Drugiej Stronie nie wolno dokonywać remontów przedmio-
tu najmu. Druga Strona zobowiązana będzie do zapłaty stawki najmu 
również w okresie konserwacji Przedmiotu Najmu przez Boels.

10.9  Druga Strona B jest odpowiedzialna za pracę personelu obsługujące-
go.

10.10 Personel Boels zajmujący się montażem i demontażem Sprzętu/Ur-
ządzeń nie jest zobowiązany do pracy pod nadzorem Drugiej Strony.

11. Uszkodzenia i przypadkowa utrata
11.1  Druga Strona zobowiązana jest do zawiadomienia Boels natychmiast, 

i w  każdym przypadku nie później niż w ciągu 48 godzin, o każdora-
zowym uszkodzeniu lub awarii Przedmiotu Najmu.

11.2  W przypadku kradzieży lub przypadkowej utraty Przedmiotu Najmu 
Druga Strona zobowiązana jest do zawiadomienia Boels w ciągu 24 
godzin po odkryciu utraty i do zgłoszenia kradzieży na policji. Dru-
ga Strona winna także niezwłocznie złożyć Boels kopię oficjalnego 
zgłoszenia kradzieży na policji.

11.3  Bez względu na treść postanowień Artykułu 6.2 w przypadku krad-
zieży lub przypadkowej utraty Przedmiotu Najmu, Umowa Najmu 
obowiązuje na takich samych warunkach wobec pozostałego Spr-
zętu/Urządzeń stanowiących Przedmiot Najmu na podstawie tej 
samej Umowy do chwili upływu czasu najmu w jeden ze sposobów 
określonych w Artykule 6.2.

11.4  W razie niewykonania przez Drugą Stronę zobowiązania polegają-
cego na zgłoszeniu kradzieży na policji i/lub niezłożenia Boels kopii 
oficjalnego zgłoszenia kradzieży, Drugą Stronę uznaje się za winną 
niewłaściwego wykonania Umowy Najmu i może ona podlegać odpo-
wiedzialności karnej.

11.5  W razie kradzieży lub zupełnej utraty z gospodarczego punktu widze-
nia, to jest gdy koszt naprawy przewyższa Bieżącą Wartość Rynkową 
Przedmiotu Najmu, Druga Strona będzie zobowiązana do zadośćuc-
zynienia Boels za szkodę według Bieżącej Wartości Rynkowej. Jeżeli 
istnieje możliwość naprawy Przedmiotu Najmu, Druga Strona zwróci 
związane z tym koszty. Postanowienie to stosuje się także w zakresie 
uszkodzenia/kradzieży części i/lub akcesoriów Przedmiotu Najmu. W 
związku z kradzieżą lub uszkodzeniem przedmiotu najmu Druga Stro-
na będzie zatem odpowiedzialna za każdą szkodę poniesioną przez 
Boels, z wyjątkiem postanowień Artykułu 11.6.

11.6 Jeżeli Boels obciążył już Drugą Stronę kwotą stanowiącą wartość 
utraconego Przedmiotu Najmu obliczoną według Bieżących Wartości 
Rynkowych, a następnie Przedmiot Najmu zostanie odnaleziony przez 
Drugą Stronę i zwrócony do Boels, Druga Strona będzie zobowiązana 
do zapłaty Boels stawki najmu za okres do dnia zwrotu Przedmiotu 
Najmu. Boels potrąci tę kwotę z Bieżącej Wartości Rynkowej Przed-
miotu Najmu i wypłaci pozostałą część Drugiej Stronie. 

11.7  Druga Strona zostanie obciążona kosztami wyceny przeprowadzonej 
przez Boels lub w imieniu Boels przez niezależnego biegłego w celu 
ustalenia wartości szkody oraz kosztami naprawy i/lub czyszczenia 
Przedmiotu Najmu.

11.8  Druga Strona będzie odpowiedzialna za uszkodzenie, utratę lub krad-
zież Przedmiotu Najmu, jakie miały miejsce w czasie najmu.

11.9  Boels oświadcza, że ma ważną polisę ubezpieczenia od odpowied-
zialności cywilnej dotyczącą Sprzętu/Urządzeń, na które uzyskanie 
polisy ubezpieczeniowej jest obowiązkowe na podstawie polskiej 
ustawy o obowiązkowym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywil-
nej dla właścicieli pojazdów mechanicznych i że ubezpieczenie jest 
zgodne z wymaganiami ustawy. Powyższe ubezpieczenie nie pokry-
wa jednakże:

•  szkód wyrządzonych osobom trzecim, którym ubezpieczyciel fakty-
cznie wypłaciłby odszkodowanie na podstawie wyżej wspomnianej 
ustawy, lecz w odniesieniu do których warunki polisy ubezpieczeni-
owej Boels nie przewidują wypłaty odszkodowania. Postanowienie to 
stosuje się na przykład w przypadku, gdy w chwili zaistnienia szkody 
kierowca był pod wpływem alkoholu lub narkotyków;

•  wkładu własnego, którego wysokość określona jest w polisie ubez-
pieczeniowej,

•  uszkodzenia naziemnych lub podziemnych rur lub przewodów i/lub 
wyrządzonej w tym zakresie szkody pośredniej,

•  kar, grzywien i/lub kosztów poniesionych przez Boels, jakie wynika-
ją z faktu poruszania się przez Drugą Stronę (lub osoby, za których 
działania jest odpowiedzialna) po drogach publicznych z wykorzysta-
niem maszyn lub sprzętu podlegającego ubezpieczeniu obowiązko-
wemu bez numerów rejestracyjnych,

•  uszkodzenia wykraczającego poza wyjątki dozwolone prawem.

12. Transport
12.1  Druga Strona ponosi ryzyko utraty lub jakiegokolwiek uszkodzenia 

Przedmiotu Najmu przez cały okres trwania najmu. Podczas transpor-
tu Sprzętu/Urządzeń Druga Strona zobowiązana jest, przed zwrotem 
do Boels, do zapakowania i załadunku Przedmiotu Najmu zgodnie 
z jego charakterem i metodą transportu. Postanowienie niniejsze 
stosuje się także do Przedmiotu Najmu dostarczanego przez Boels w 
kontenerach. Ponadto Druga Strona odpowiedzialna jest za właściwy 

rozładunek i przeładunek Przedmiotu Najmu.
12.2  Jeżeli na żądanie Drugiej Strony rozładunek i przeładunek prowadzą 

pracownicy Boels, ryzyko utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Najmu 
ponosi wyłącznie Druga Strona.

12.3  Jeżeli strony nie postanowiły pisemnie inaczej, Druga Strona zobo-
wiązana jest do udzielania pomocy pracownikom Boels przy zała-
dunku/rozładunku przedmiotów w umówionym miejscu dostawy i 
miejscu przyjęcia Przedmiotu Najmu przez Boels. Jeżeli Druga Strona 
nie wykona tego zobowiązania, Boels przysługiwać będzie prawo do 
obciążenia jej kosztami zadośćuczynienia za powstałe szkody.

13. Zakres odpowiedzialności Boels
13.1  Odpowiedzialność Boels jest wyraźnie ograniczona do bezpośredniej 

szkody w towarach i obrażeń ciała wyrządzonych mieniu lub osobom 
Drugiej Strony wskutek możliwych do wykazania wad Przedmiotu 
Najmu lub umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa po stronie 
Boels. Ponadto odpowiedzialność Boels ograniczona jest do kwoty 
wypłaconej na podstawie ubezpieczenia od odpowiedzialności uzys-
kanego w związku z danym zdarzeniem. Odpowiedzialność Boels 
wynikająca z innych szkód i strat dotyczących najmu/nabycia części 
zamiennych Sprzętu/Urządzeń, utraty zysków, strat wskutek zwłoki w 
dostawie i strat wskutek zakłóceń w prowadzeniu działalności gospo-
darczej jest wyraźnie wyłączona.

13.2  W żadnych okolicznościach odpowiedzialność Boels nie przewyższy 
Kwoty Zamówienia (o maksymalną kwotę równą wartości faktury za 
4-tygodniowy czas najmu w przypadku najmu długoterminowego), 
chyba że, i w jej granicach, wyższa kwota wypłacana jest na pod-
stawie ubezpieczenia w przypadku specjalnie określonych rodzajów 
zdarzeń. 

13.3  Boels nie będzie odpowiedzialny za żadne osoby trzecie w związku z 
roszczeniami wynikającymi ze szkód spowodowanych wskutek nie-
właściwego użytkowania Przedmiotu Najmu.

13.4  Roszczenia o odszkodowanie przedawniają się  zgodnie z przepisami 
ogólnymi kodeksu cywilnego.

14. Reklamacje
14.1  W czasie dostawy Przedmiotu Najmu przez Boels lub pracowników 

Boels na miejsce wskazane w Umowie przez Drugą Stronę, Druga 
Strona przeprowadzi kontrolę Przedmiotu Najmu w zakresie wad ze-
wnętrznie wykrywalnych i podpisze dokument odbioru dostawy. W 
przypadku wykrycia wad Przedmiotu Najmu Druga Strona wskaże je 
w tym dokumencie. Uznaje się, że Przedmiot Najmu został dostarczo-
ny w dobrym stanie i zgodnie z Umową, chyba że dokument odbioru 
dostawy stanowi inaczej.

14.2  Druga Strona musi zawiadomić Boels pisemnie w ciągu 24 godzin od 
dostawy o każdej reklamacji, jaką zgłasza w związku z zewnętrznie 
wykrywalnymi wadami Przedmiotu Najmu wykrytymi w czasie kont-
roli, po której mowa w Artykule 14.1.

14.3  Wady niewykryte lub jakich nie można było wykryć w czasie tej kon-
troli powinny zostać zgłoszone Boels w sposób wskazany w Artykule 
14.2 w ciągu 48 godzin od ich wykrycia przez Drugą Stronę.

14.4  W przypadku zaistnienia szkody opisanej w Artykule 13.1 Druga Stro-
na będzie zobowiązana do zawiadomienia Boels w ciągu 48 godzin 
od jej wykrycia. W zawiadomieniu o szkodzie Druga Strona musi po-
informować Boels o spodziewanej wysokości szkody oraz wyznaczyć 
rozsądnie ustalony termin do wykonania przez Boels własnej wyceny 
szkody. Powyższy rozsądnie ustalony termin nie może być krótszy niż 
2 tygodnie od daty, w której Boels zapoznał się z treścią zawiadomie-
nia o szkodzie.

14.5  Roszczenie Drugiej Strony przeciwko Boels o naprawienie szkody, o 
której mowa w Artykule 13.1, nie będzie skuteczne, jeżeli:

a.  Boels nie zostanie zawiadomiony o szkodzie i/lub wadach Przedmio-
tu Najmu lub zostanie o nich zawiadomiony po upływie terminów, o 
których mowa w Artykułach 14.2, 14.3 i 14.4 powyżej oraz w innej 
formie niż zastrzeżona w tych postanowieniach,

b.  Druga Strona nie będzie współpracować z Boels lub nie będzie 
wystarczająco współpracować w zakresie ustalania ważności rekla-
macji,

c.  Druga Strona nie użytkowała Przedmiotu Najmu w sposób zgodny 
z jego przeznaczeniem, obejmującym właściwe przechowywanie i 
konserwację Przedmiotu Najmu,

d.  Druga Strona przeprowadziła bez wyraźnej pisemnej zgody Boels 
remonty Przedmiotu Najmu i /lub wprowadziła w nim zmiany,

e.  Druga Strona rozpocznie pracę z Przedmiotem Najmu pomimo wy-
krycia wad, o których mowa w Artykułach 14.2 i 14.3,

f.  Druga Strona nie wyznaczyła Boels rozsądnie ustalonego terminu na 
wykonanie własnej wyceny szkody, zgodnie z postawieniami Artykułu 
14.4.

15. Rezerwacje i odwołania
15.1  Na żądanie Drugiej Strony możliwa jest rezerwacja Sprzętu/Urząd-

zeń, jakie mogą stać się Przedmiotem Najmu. W tym celu z chwilą 
zawarcia Umowy strony określą termin i czas rezerwacji oraz Sprzęt/
Urządzenia podlegające rezerwacji. Jeżeli Druga Strona nie odbierze 
w umówionym terminie Sprzętu/Urządzeń, jakie zostały zarezerwo-
wane, zobowiązana będzie pomimo tego do pokrycia należnych opłat 
za cały okres rezerwacji.

15.2  Druga Strona ma prawo odwołać rezerwację pisemnie przed upły-
wem ustalonego terminu odbioru zarezerwowanego Sprzętu/Urząd-
zeń. W takim przypadku jednak Druga Strona będzie zobowiązana do 
zapłaty odszkodowania Boels w następujących kwotach:

•  60% Wartości Zamówienia netto, jeżeli rezerwację odwołano po-
między 59-tym a 10-tym dniem przed upływem ustalonego terminu 
odbioru,

•  70% Wartości Zamówienia netto, jeżeli rezerwację odwołano po-
między 29-tym a 30-tym dniem przed upływem ustalonego terminu 
odbioru, oraz

•  80% Wartości Zamówienia netto, jeżeli rezerwację odwołano po 10-
tym dniu przed upływem ustalonego terminu odbioru.

16. Płatność
16.1  Jeżeli strony nie postanowiły pisemnie inaczej, Kwota Zamówienia 

musi być płatna w gotówce lub przelewem bankowym na rachunek 
bankowy wskazany przez Boels natychmiast po zwrocie Przedmiotu 
Najmu. 

16.2  Jeżeli strony nie postanowiły pisemnie inaczej lub z wystawionej fak-
tury VAT nie wynika inaczej, Kwota Zamówienia musi zostać zapła-
cona w ciągu 14 dni od daty faktury bez prawa do rabatu lub potrą-
cenia. Po upływie 14-dniowego terminu płatności do wartości faktury 
naliczane będą odsetki ustawowe. Druga Strona nie ma prawa do 
potrącania jakiejkolwiek kwoty lub wstrzymania wykonania swoich 
zobowiązań płatniczych dotyczących najmu bez uzyskania uprzedniej 
zgody Boels. 

16.3  Wszystkich płatności należy dokonywać w lokalu Boels lub na ra-
chunek bankowy, jaki zostanie wskazany przez Boels. Jeżeli płatność 
następuje przelewem bankowym, za datę płatności uznaje się datę 
uznania rachunku bankowego Boels.

16.4  Jeżeli Druga Strona nie dokona zapłaty w uzgodniomyn terminie, fakt 
ten zostanie uznany za niewykonanie zobowiązań wynikających z 
Umowy bez potrzeby wystosowywania zawiadomienia o naruszeniu 
Umowy. W razie zwłoki w płatności Druga Strona będzie zobowiązana 
do zapłaty odsetek za zwłokę naliczonych od niezapłaconej kwoty od 
terminu płatności do daty faktycznego dokonania zapłaty ceny za wy-
najem w całości w wysokości odsetek ustawowych powiększonych 
o 10% w stosunku rocznym. Odsetki te będą należne natychmiast, 
bez konieczności kierowania dalszych wezwań. Wszelkie koszty 
związane z odzyskaniem zafakturowanych kwot (w tym wszelkich 
kosztów pozasądowego odzyskiwania) zapłaci Druga Strona. Koszty 

odzyskiwania pozasądowego będą równe co najmniej 15% kwoty 
głównej, nie mniej niż 340,- EUR, całość powiększona zostanie o 
VAT. Postanowienie to stosuje się także, jeżeli Boels nie jest w stanie 
odzyskać kwoty należnej poprzez bezpośrednie odzyskiwanie długu 
wskutek niewystarczającego salda na rachunku lub innej przeszkody 
po stronie Drugiej Strony.

16.5  Wszelkie płatności będą najpierw zaliczane na poczet kosztów odzys-
kiwania długu, następnie na poczet należnych odsetek i dopiero na 
końcu na poczet należności głównej. Jeżeli Druga Strona dopuściła 
się niezapłacenia więcej niż jednej faktury, każda płatność zostanie 
rozliczona z właściwym zastosowaniem postanowienia zdania popr-
zedniego, w pierwszym rzędzie na poczet najstarszej faktury, następ-
nie na poczet kolejnych, według dat ich wystawienia.

16.6  Jeżeli Druga Strona nie przestrzega postawień Umowy lub przes-
trzega ich nienależycie i nieterminowo, zobowiązana będzie do 
naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązań, chyba że takie niewykonanie lub nienależy-
te wykonanie jest skutkiem okoliczności, za które Druga Strona nie 
ponosi odpowiedzialności.

 Boels będzie uprawniony łącznie, w najszerszym możliwym zakresie, 
do następujących roszczeń:

 a. o wstrzymanie wykonania Umowy i/lub umów powiązanych bez-
pośrednio, dopóki Druga Strona nie złoży wystarczającego zabezpiec-
zenia zapłaty w przypadku zwłoki w płatnościach,

 b. o rozwiązanie Umowy i wszelkich umów powiązanych w całości 
lub części bez zobowiązywania Boels do zapłaty jakiegokolwiek ods-
zkodowania,

 c. o odszkodowanie za szkodę poniesioną przez Boels.
16.7  W razie wszczęcia postępowania układowego, upadłościowego lub 

likwidacyjnego wobec Drugiej Strony lub pozbawienia Drugiej Strony 
zdolności do czynności prawnych Umowa i/lub umowy bezpośrednio 
z nią związane,  ulegną rozwiązaniu, chyba że Boels po wyznaczeniu 
Drugiej Stronie innego terminu zażąda od niej wykonania Umowy 
w całości lub części. W takim przypadku Boels będzie uprawniony 
do wstrzymania wykonania danej Umowy (Umów) bez powstania 
zaległości, dopóki Druga Strona nie złoży wystarczającego zabez-
pieczenia płatności i bez uszczerbku dla innych praw, do których 
dochodzenia Boels jest uprawniony.

16.8  W każdym z przypadków określonych w Artykułach 16.6 i 16.7 
wszystkie roszczenia Boels przeciwko Drugiej Stronie stają się na-
tychmiast wymagalne w całości, Druga Strona zobowiązana jest 
do bezzwłocznego zwrotu przedmiotu najmu, a Boels ma prawo do 
uzyskania dostępu i wejścia na tereny i do budynków Drugiej Strony 
w celu odzyskania przedmiotu. Wszystkie związane z tym koszty i 
szkody poniesione skutkiem powyższego doliczone zostaną przez 
Boels do rachunku Drugiej Strony.

17. Siła wyższa
17.1  Jeżeli na skutek działania siły wyższej Boels nie jest w stanie wy-

konać jakiegokolwiek zobowiązania wobec Drugiej Strony, wykona-
nie tego zobowiązania ulegnie wstrzymaniu przez czas trwania siły 
wyższej, jednak nie dłużej niż przez 2 miesiące. Po upływie tego 
2-miesięcznego terminu każda ze stron będzie miała prawo do 
wystosowania pisemnego wypowiedzenia Umowy w całości lub 
części.

17.2  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 
przez Boels  na skutek działania siły wyższej Boels nie będzie zobo-
wiązany do naprawienia szkody z tego wynikającej.

17.3  Za siły wyższe uznaje się okoliczności, za które Boels nie może zostać 
pociągnięty do odpowiedzialności, takie jak, uwzględnione bez ogra-
niczeń:  strajki, zamieszki, wojny i inne zakłócenia, bojkoty, blokady, 
katastrofy naturalne, epidemie, brak surowca, zakłócenia i trudności 
transportowe, nadzwyczajne warunki atmosferyczne, pożary, awarie 
maszyn, zakłócające działalność Boels.

18. Zastrzeżenie prawa własności i zabezpieczenie 
18.1  Sprzęt/Urządzenia stanowiące Przedmiot Najmu pozostają niezmien-

nie własnością Boels bez względu na długość okresu najmu. Jeżeli 
Druga Strona opóźni zwrot Przedmiotu Najmu a Umowa nie zostanie 
przedłużona o czas zwłoki, Druga Strona będzie nadal ponosić pełne 
ryzyko przypadkowej utraty, kradzieży lub uszkodzenia Przedmiotu 
Najmu.

18.2  Druga Strona nie ma prawa do rozporządzania Przedmiotem Najmu, 
w szczególności nie jest uprawniona do jego sprzedaży, zastawiania 
lub obciążania go w inny sposób na rzecz osób trzecich.

18.3  Druga Strona zawiadomi Boels natychmiast pisemnie o zajęciu pr-
zedmiotu najmu przez wierzycieli Boels lub zgłoszeniu przez nich 
innego roszczenia dotyczącego Przedmiotu Najmu lub jego dowolnej 
części. Druga Strona zawiadomi ponadto Boels na jego pierwsze żą-
danie o miejscu przechowywania danego Przedmiotu Najmu.

18.4  W przypadku zajęciu Przedmiotu Najmu lub wszczęcia postępowania 
układowego, upadłościowego lub likwidacyjnego przeciwko Drugiej 
Stronie, będzie ona zobowiązana do natychmiastowego zawiadomie-
nia komornika właściwego w sprawie zajęcia, zarządcy lub powierni-
ka o prawach przysługujących Boels, w tym prawach własności.

18.5  W razie istnienia podstaw uzasadniających przekonanie, że Druga 
Strona nie wykona należycie Umowy, zgłoszone zostanie w stosunku 
do niej żądanie natychmiastowego zapewnienia odpowiedniego za-
bezpieczenia w formie wymaganej przez Boels na pierwsze żądanie 
Boels. Dopóki Druga Strona nie zadośćuczyni temu żądaniu, Boels 
będzie miał prawo do wstrzymania wykonania Umowy.

18.6  W razie niezłożenia zabezpieczenia przez Drugą Stronę zgodnie z 
postanowieniami Artykułu 18.5 powyżej w ciągu 8 dni roboczych od 
otrzymania pisemnego wezwania Boels do wykonania Umowy zasto-
sowanie ma Artykuł 16.8.

18.7  Jeżeli strony nie postanowiły pisemnie inaczej, Druga Strona będ-
zie zobowiązana do zapłaty kaucji umownej określonej w Umowie 
Najmu. Kwota kaucji zostanie określona w stosunku do wskazanego 
czasu najmu i wartości Przedmiotu Najmu. W razie przedłużenia cza-
su najmu od Drugiej Strony wymagane będzie złożenie nowej kaucji 
nie później niż w dniu rozpoczęcia okresu przedłużenia.

18.8  W razie niezłożenia terminowo kaucji przez Drugą Stronę, Boels będ-
zie uprawniony do jednostronnego rozwiązania Umowy bez uszczerb-
ku dla przysługującego mu prawa do odszkodowania.

18.9  Druga Strona nie może uznać kaucji za zaliczkę na poczet należnych 
płatności lub za kwotę przeznaczoną na zwolnienie się od ryzyka 
uszkodzenia lub kradzieży Przedmiotu Najmu. Jednakże w chwili 
zakończenia obowiązywania Umowy Boels będzie uprawniony do 
potrącenia z kaucji  jakichkolwiek kwot należnych od Drugiej Strony. 
Kaucja ulega zwrotowi w ciągu 1 tygodnia od ustalenia, że Druga 
Strona wykonała wszystkie zobowiązania wobec Boels.

19. Postanowienia końcowe; obowiązujące prawo i kompetentne sądy
19.1  Jeżeli dowolne postanowienie niniejszych Warunków Ogólnych 

Najmu i/lub Umowy zostanie uznane za nieważne, nie wpłynie to na 
ważność pozostałych postanowień. Boels i Druga Strona zobowią-
zują się zastąpić postanowienia nieważne lub uznane za nieważne 
postanowieniami ważnymi z prawnego punktu widzenia.

19.2  Wszelkie spory wynikłe na podstawie lub w następstwie Umowy za-
wartej z Boels rozstrzygnie sąd polski właściwy dla siedziby Boels.

19.3  W przypadku sprzeczności co do interpretacji niniejszych Ogólnych 
Warunków Najmu rozstrzygające znaczenie ma tekst w języku pols-
kim.
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