
UMOWA UŻYCZENIA

Zawarta w Warszawie w dniu …..................................2022 r. pomiędzy:

Denteq s.c. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łukowej 1/33, reprezentowaną przez Roberta

Wydorskiego, zwaną w dalszej części umowy Użyczającym

a

….............................................................................................................................................,

zwaną w dalszej części umowy Biorącym.

§ 1

1. Przedmiotem użyczenia jest  pompa ssąca …....................(model), sn: …........................,

którego Użyczający jest właścicielem.

2. Wartość przedmiotu użyczenia to 5.000,- PLN brutto.

3. Przedmiot użyczenia jest sprawny technicznie.

§ 2

1. Użyczający  oddaje  Biorącemu,  a  Biorący  przyjmuje  do  używania  wyżej  opisany

przedmiot użyczenia na okres od …...............................2022 do …...........................2022.

Po upływie powyższego terminu Biorący zobowiązuje się zwrócić przedmiot użyczenia

bez wezwań i w stanie nie pogorszonym.

2. Opłata za użytkowanie przedmiotu wynosi 350,- PLN netto za każdy rozpoczęty miesiąc.

3. Rozliczenie  nastąpi  po  okresie  użytkowania  i  kwota  opłaty  będzie  anulowana  w

momencie naprawy uszkodzonego lub zakupu nowego urządzenia u Użyczającego.

§ 3

Przedmiot  użyczenia  zostanie  zainstalowany  pod  adresem:

…............................................................................................ przez  osobę  z  odpowiednim

przeszkoleniem. Bez zgody Użyczającego przedmiot użyczenia nie może być przeniesiony w

inne miejsce.

§ 4

Biorący bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za przedmiot użyczenia, w szczególności

za jego przypadkową  utratę i  uszkodzenie.  W każdym przypadku uszkodzenia  lub  utraty

przedmiotu  użyczenia,  Biorący  zobowiązuje  się  naprawić  powstałą  szkodę  przez  zapłatę



Użyczającemu  odpowiedniej  kwoty  pieniężnej  w  terminie  7  dni  od  wezwania  przez

Użyczającego.

Biorący zobowiązuje się do ubezpieczenia przedmiotu użyczenia na własny koszt.

§ 5

Biorący  oświadcza,  że przedmiotu  użyczenia  nie  będzie  użytkować  i  nie  ma prawa jego

wydzierżawienia lub użyczenia osobom trzecim. Koszty eksploatacyjne pokrywa Biorący.

§ 6

1. Na  każde  żądanie  Użyczającego,  Biorący  zobowiązany  jest  w  terminie  2  dni  oddać

przedmiot  użyczenia  Użyczającemu,  nawet  jeśli  nastąpi  to  przed  upływem  okresu

obowiązywania niniejszej umowy. 

2. Biorący  może  w  dowolnym  terminie  zwrócić  przedmiot  użyczenia  Użyczającemu  po

wcześniejszym powiadomieniu.  Powiadomienie  musi  nastąpić  co najmniej  na 1 dzień

przed terminem zwrotu przedmiotu użyczenia.

§ 7

W przypadku opóźnienia się przez Biorącego w zwrocie przedmiotu użyczenia w terminach

określonych w §2 oraz §6 ust. 1, Biorący zapłaci Użyczającemu, za każdy dzień opóźnienia,

karę umowną w wysokości 1% wartości przedmiotu użyczenia określonego w §1 ust. 2.

§ 8

1. W  sprawach  nieunormowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy  Kodeksu

Cywilnego.

2. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozpoznane przez sądy właściwe

dla siedziby Użyczającego.

3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej

ze stron.
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