
Regulamin wynajmu sprzętu filmowego 
Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF )

1. Warunkiem najmu sprzętu filmowego od Wytwórni Filmów Dokumentalnych i fabularnych jest 
złożenie Zamówienia drogą elektroniczną  na adres rental@wfdif.com.pl oraz akceptacja oferty 
finansowej i niniejszego Regulaminu wynajmu sprzętu zdjęciowego WFDiF. 

2. Po otrzymaniu Zamówienia WFDiF zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu  oferty 
cenowej na wyszczególniony w Zamówieniu sprzęt, informacji o jego wartości, oraz udzielić informacji
o jego dostępności.

3. Zamawiający na podstawie udzielonej przez WFDiF informacji o wartości wynajmowanego sprzętu 
filmowego zobowiązuje się ubezpieczenia go na własny koszt na całkowity okres wynajmu. Brak 
ubezpieczenie wykupionego przez Zamawiającego wyklucza możliwość wynajmu sprzętu filmowego z 
zasobów WFDiF.

4. Po akceptacji powyższych warunków i przedstawieniu dowodu zawarcia ubezpieczenia WFDiF 
zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu określonego w Zamówieniu sprzętu filmowego na 
określony w Zamówieniu czas. 

5. WFDiF uznaje zamówienie za potwierdzone w momencie otrzymania drogą elektroniczną 
potwierdzenia warunków cenowych przedstawionych w ofercie, ale nie później jak na 48 h przed 
pobraniem sprzętu. Brak potwierdzenia oznacza anulowanie rezerwacji. 

6. Zaakceptowanie oferty lub pobranie sprzętu jest równoznacznie z zawarciem umowy najmu i 
akceptacją niniejszego regulaminu przez Zamawiającego. 

7. Przekazanie sprzętu nastąpi w siedzibie WFDiF w dniu i godzinie uzgodnionej z Zamawiającym.
8. Przy przekazaniu sprzętu Zamawiający podpisuje Protokół wydania sprzętu.
9. W przypadku wynajmu sprzętu filmowego po raz pierwszy Zamawiający zobowiązuje się do 

przedstawienia WFDiF swoich dokumentów tożsamości tj. dowód osobisty, lub paszport, lub prawo 
jazdy , oraz przedstawienia kopii dokumentów statutowych podmiotu, w imieniu którego występuje tj. 
wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, odpisu z rejestru KRS, decyzji o nadaniu NIP i Regon i 
wyraża zgodę na wykonanie ich kopii w dowolnej formie wybranej przez WFDiF. Zamawiający jest 
zobowiązany do potwierdzenia za zgodność z oryginałem wykonanych kopii.

10. WFDiF oraz Zamawiający uzgadniają, iż zestaw wynajmowanego sprzętu filmowego może ulec 
zmianie, a ewentualne różnice w pobranym sprzęcie będą zawarte w Protokole wydania sprzętu, który 
stanowi ostateczną podstawę do wystawienia faktury VAT. Zamawiający ponosi odpowiedzialność 
finansową za decyzję o zmianie listy sprzętu, podjętą przez osobę pobierającą sprzęt.

11. Zamawiający w momencie pobrania sprzętu od WFDiF akceptuje stan techniczny sprzętu jako sprawny 
i pozbawiony uszkodzeń, oraz przejmuje nad nim odpowiedzialność materialną do momentu jego 
zwrotu.

12. Zamawiający zobowiązany jest zgłosić wszelkie zastrzeżenia co do sprawności lub stanu sprzętu i 
zamieścić stosowne adnotacje w tym zakresie w Protokole. Nie zgłoszenie zastrzeżeń, lub niewpisanie 
ich przez Zamawiającego do Protokołu, oznacza przyjęcie sprzętu bez żadnych zastrzeżeń i oznacza 
rezygnację Zamawiającego z jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 

13. Zamawiający zobowiązuje się, używać sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, zaleceniami producenta,
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sprzętu i ludzi. 

14. W okresie najmu Zamawiający ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za uszkodzenia, 
zniszczenie, dekompletację lub utratę sprzętu.

15. W przypadku uszkodzenia sprzętu podczas okresu najmu Zamawiający jest zobowiązany poinformować
o tym zdarzeniu WFDiF. W przypadku gdy Zamawiający nie zgłosi powyższej szkody w sprzęcie w 
trakcie trwania okresu najmu lub w momencie zwrotu sprzętu , WFDiF zastrzega sobie prawo 
zgłoszenia Zamawiającemu ewentualnych uszkodzeń lub zniszczeń sprzętu w przeciągu jednego dnia 
roboczego od dnia zwrotu.

16.  Po dokonaniu oględzin zwróconego sprzętu WFDiF poinformuje Zamawiającego o szacunkowym 
koszcie i terminie likwidacji szkody w sposób wybrany przez WFDiF. Jeśli Zamawiający nie zgłosi 
WFDIF wybranego sposobu likwidacji szkody w ciągu dwóch dni roboczych od terminu podania 
szacunkowych kosztów likwidacji szkody, WFDIF zastrzega sobie prawo do przedsięwzięcia kroków w
celu jak najszybszej likwidacji szkody, a Zamawiający wyraża zgodę na obciążenie go fakturą VAT 
pokrywającą koszty likwidacji szkody.

17. W przypadku kradzieży, utraty, lub dekompletacji sprzętu Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu 
WFDiF określonej w polisie ubezpieczeniowej wartości sprzętu, w ciągu czternastu dni 
kalendarzowych od zgłoszenia takiej konieczności przez WFDiF. Opłacone to będzie w tej samej 
formie co zapłata za najem sprzętu.



18. Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu określonego w zamówieniu sprzętu filmowego w terminie 
ostatniego dnia najmu, chyba że Zamawiający i WFDiF ustalą inaczej. 

19. Zwrot nastąpi w siedzibie WFDiF i przebiegnie na podstawie Protokołu Zdania Sprzętu. 
20. Sprzęt powinien znajdować się w stanie technicznym tożsamym w momencie jego wydania z WFDiF.
21. W przypadku opóźnienia w zwrocie sprzętu lub jego poszczególnych elementów, Zamawiający 

zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz WFDiF dodatkowej opłaty w wysokości 100 procent ustalonej 
ceny najmu pobranego sprzętu za każdy dzień zwłoki.

22. Uiszczenie powyższej opłaty nastąpi  na podstawie wystawionej przez WFDiF faktury VAT.
23. Zamawiający zobowiązuje się uregulować opłatę za najem sprzętu w formie gotówki, lub przelewu 

bankowego na konto WFDiF o numerze 02 1130 1017 0020 1459 2320 0001 w Banku Gospodarstwa 
Krajowego.


