UMOWA UŻYCZENIA Nr.............

Zawarta w dniu _______________ pomiędzy:
Zakład Produkcyjno – Handlowy POLMARK Marek Rzepka, z siedzibą w Woli Rzędzińskiej 589c,
poczta 33 – 150 Wola Rzędzińska, NIP 873-022-18-35, reprezentowanym przez
Marek Bałut
Zwanym dalej Użyczającym,
a Oddziałem ZGPZHGP____________________ z siedzibą ___________________________
NIP ______________________
Reprezentowanym przez
____________________________________________
zwanym dalej Biorącym w użyczenie
§1
Przedmiot umowy
Użyczający oddaje Użytkującemu w celu bezpłatnego używania
Antenę Wkładań
Nr Fabryczny__________ zwany(ą) dalej Anteną, a Biorący w użyczenie potwierdza niniejszym,
że w chwili zwarcia niniejszej Umowy Antena znajduje się w jego posiadaniu. Szczegółowy stan
techniczny jest zawarty w protokole stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Szczególne warunki użytkowania
1.

Antena musi być użytkowana, przez co najmniej jednego hodowcę danej sekcji, jednak
nie więcej niż 5 hodowców.

2.

Wyłącznym miejscem użytkowania przedmiotu umowy przez Biorącego w użyczenie jest
siedziba sekcji________________________

§3
Przekazanie przedmiotu umowy
1. Użyczający dostarczył przedmiot umowy do Biorącego w użyczenie na własny koszt.

2. Biorący w użyczenie oświadcza, że przedmiot użyczenia został mu w dniu podpisania
umowy wydany w stanie kompletnym i technicznie sprawnym.
§5
Koszty bieżącej eksploatacji
Wszelkie koszty bieżącej eksploatacji przedmiotu umowy ponosi Biorący w użyczenie. W
szczególności jest on zobowiązany do:
1. Odpowiedniej konserwacji przedmiotu użyczenia
2. Przeprowadzenia wszelkich niezbędnych napraw przedmiotu użyczenia na własny koszt
3. Informowania niezwłocznie Użyczającego wszelkich uszkodzeniach przedmiotu użyczenia

§6
Gwarancja
Na zasadach określonych w karcie Gwarancyjnej (załącznik nr 2) Użyczający gwarantuje, że wady
przedmiotu umowy ujawnione w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy będą usuwane
bezpłatnie przez Użyczającego.
§7
Obowiązki Biorącego w użyczenie
1. Biorący w użyczenie zobowiązuje się używać Anteny zgodnie z jej przeznaczeniem.
2. Biorący w użyczenie jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Użyczającego
o wszelkich okolicznościach mogących narazić Antenę na uszkodzenie lub zniszczenie,
bądź też mogących spowodować utratę przez Biorącego w użyczenie Anteny
3. Biorący w użyczenie zobowiązuje się każdorazowo w terminie do 30 listopada danego roku
przesłać inwentaryzacje Anten, których jest w posiadaniu.
§8
Ograniczenia praw biorącego w użyczenie
Biorący w użyczenie nie będzie powierzał Anteny osobie trzeciej w jakimkolwiek celu i pod
jakimkolwiek tytułem prawnym, włączając to najem, dzierżawę oraz użyczenie. Jakiekolwiek takie
powierzenie może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Użyczającego.
§9
Zwrot przedmiotu umowy
1. Biorący w użyczenie zwróci Antenę Użyczającemu w stanie nie pogorszonym
z uwzględnieniem zużycia Anteny będącego następstwem jej prawidłowego używania.
2. Zwrot Anteny nastąpi w miejscu siedziby Użyczającego.
3. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem Anteny Użyczającemu zostaną poniesione
przez Biorącego w użyczenie.

4. W razie braku możliwości zwrotu Anteny, Biorący w użyczenie zwróci Użyczającemu jej
równowartość, na podstawie wystawionej faktury VAT.

§ 10
Rozwiązanie umowy
1. Umowa zwarta jest na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze
stron, z zastrzeżeniem postanowień § 9 pkt 2 poniżej.
2. Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić:
a) za porozumieniem stron – w każdym czasie
b) za wypowiedzeniem stron – z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia,
c) przez Użyczającego ze skutkiem natychmiastowym – w razie naruszenia przez Biorącego w
użyczenie postanowień niniejszej umowy.
d) przez obie strony ze skutkiem natychmiastowym – w razie nie spełniania przez Biorącego w
użyczenie § 2 niniejszej umowy.
3. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Użyczającego może nastąpić w
przypadku używania Anteny przez Biorącego w użyczenie w sposób sprzeczny
z Umową, właściwościami Anteny lub jej przeznaczeniem, zagrożenia utraty lub
zniszczenia Anteny bądź też w razie powierzenia Anteny osobie trzeciej bez uzyskania
zgody, o której mowa w § 7 powyżej.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez właściwe rzeczowo Sądy dla miasta Tarnowa.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
4. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w
polskiej wersji językowej, po jednym dla każdej ze stron.

_______________________
Użyczający

1. Załącznik nr 1
2. Załącznik nr 2

_____________________
Biorący do używania

