UMOWA UŻYCZENIA

zawarta w GRUDZIĄDZU w dniu 12 Listopada 2015 r. pomiędzy :
Fundacją imienia Piotra Janowskiego z siedzibą w Warszawie pod adresem: Smolna 8 lok. 90, 00-375
Warszawa, wpisaną w Rejestrze Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych, Fundacji oraz Samodzielnych
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 349153 przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną
dalej „Użyczającym”, reprezentowaną przez:
1. Sylwestra Gozdowskiego – Prezesa Zarządu uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji Obdarowanego,
a
Panem/Panią

………………………………………………...………….

zamieszkałym/ą

w

…………………………………………………. przy ul…………………………………legitymującym/ą się
dowodem osobistym serii …………. numer ……………..………, PESEL …………….……………….
będącym/a prawnym opiekunem …………………………..……………………….…. zwaną dalej „Biorącym”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”.
§ 1.
Przedmiot użyczenia
1.1. Przedmiotem użyczenia są skrzypce i futerał opisane w Opinii Prezesa Związku Polskich Artystów Lutników
stanowiącym załącznik nr 1 zwane dalej „Przedmiot Użyczenia” lub „Instrument”.
1.2. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu użyczenia, przedmiot użyczenia nie jest obciążony
prawem lub prawami osób trzecich oraz nie istnieją jakiekolwiek inne okoliczności ograniczające lub
uniemożliwiające rozporządzanie przez niego przedmiotem użyczenia w zakresie oddania go do bezpłatnego
używania.
1.3. Biorący potwierdza, że przedmiot używania jest zdatny do używania zgodnie z niniejszą Umową.
§ 2.
Użyczenie
2.1. Użyczający oddaje Biorącemu przedmiot użyczenia do bezpłatnego używania.
2.2. Wydanie przedmiotu użyczenia Biorącemu nastąpi w ciągu 7 dni po podpisaniu niniejszej umowy i
ustanowieniu zabezpieczenia określonego w par.5.
2.3. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 20 listopada 2019 roku ( 4 lata).
2.4. Instrument zostanie przekazany Biorącemu w należącym do Użyczającego futerale, wraz z kopią
pisemnej Opinii stanu technicznego, dokonanej przez lutnika Wojciecha Topę.
§ 3.
Obowiązki Biorącego
3.1. użytkowania instrumentu zgodnie z przeznaczeniem, a szczególnie podczas wszelkiego rodzaju koncertów
w kraju i za granicą,
3.2. właściwego przechowywania instrumentu i dbałości o niego jak o własny,

3.3. dokonywania na własny koszt bieżącej konserwacji wynikającej z użytkowania instrumentu,
3.4. informowania użyczającego o wszelkich usterkach i konieczności dokonywania konserwacji lub napraw
wykraczających poza zwykłą dbałość,
3.5. informowania, w zwyczajowo przyjętych sytuacjach i formach, o pochodzeniu instrumentu od Użyczającego,
3.6. samodzielnego uzyskiwania wszelkich zezwoleń, w tym wojewódzkiego konserwatora zabytków, na
wielokrotny wywóz skrzypiec za granicę, jednakże nie dłużej niż na okres trwania niniejszej umowy,
3.7. przedkładania Użyczającemu skrzypiec i smyczka do wglądu lub udostępniania na umówione wcześniej
okresy, w związku ze statutowa działalnością Fundacji,
3.8. nie udostępniania instrumentu osobom trzecim i korzystania z nich w ramach zapotrzebowania innych
muzyków bez pisemnej zgody Użyczającego ,
3.9. naprawienia szkód powstałych z winy Biorącego.
3.10 w przypadku naruszenia przez Biorącego § 3.7. lub § 3.8. Użyczający może żądać niezwłocznego zwrotu
przedmiotu użyczenia. Żądanie zwrotu powinno zostać dokonane na piśmie.
§ 4.
Zwrot przedmiotu użyczenia
4.1 Po zakończeniu użyczenia lub niezwłocznie po zgłoszeniu przez Użyczającego żądania zwrotu zgodnie z §
3.10, lecz nigdy nie dłużej niż w ciągu 7 dni od zdarzenia, Biorący zwróci przedmiot użyczenia w stanie nie
pogorszonym,
4.2 Biorący ma prawo odstąpić od umowy użyczenia przed datą oznaczoną w paragrafie § 2.3, informując listem
poleconym na 14 dni przed datą zwrotu. Biorący zwróci przedmiot użyczenia w stanie nie pogorszonym.

§ 5.
Zabezpieczenia
5.1. Strony określają wartość Przedmiotu Użyczenia na 19.500 zł (dziewiętnaście tysięcy pięćset zł) .W razie
zniszczenia Instrumentu z winy Biorącego lub osoby trzeciej, za którą ponosi on odpowiedzialność, zapłaci on
Użyczającemu równowartość ww. kwoty. Zabezpieczeniem płatności, o których mowa w niniejszej Umowie, jest
weksel In blanco z wystawienia Biorącego wraz z deklaracją wekslową.
§ 6.
Kary umowne
6.1. W razie niezwrócenia Użyczającemu Przedmiotu Użyczenia w terminach, o których mowa w Paragrafie 4
Umowy, Biorący zapłaci Użyczającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki tytułem
bezumownego korzystania z rzeczy.
6.2. Kara umowna nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Użyczającego roszczeń odszkodowawczych na
zasadach ogólnych.

§ 7.
Doręczenia
7.1. Wszelkie doręczenia związane z wykonaniem niniejszej Umowy dokonywane będą na poniżej podane adresy:
(a) do Użyczającego:
Fundacja im. Piotra Janowskiego
ul. Smolna 8 lok 90 Warszawa 00-375,
e-mail: sgozdowski@interia.pl
do wiadomości: jmaklakiewicz@wp.pl
(b) do Biorącego:
………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………….…..
e-mail: …………………………………………………………………………………
do wiadomości: ..............................................................................................................
7.2. Strony zobowiązują się pisemnie informować o wszelkich zmianach wyżej wskazanych danych
teleadresowych. W razie zaniechania tego obowiązku korespondencja pomiędzy Stronami zaadresowana zgodnie
z § 7.1. powyższej traktowana będzie jako skutecznie doręczona.
§ 8.
Postanowienia końcowe
8.1. Niniejsza Umowa stanowi całość uzgodnień między Stronami i uchyla wszelkie poprzedzające je Umowy,
porozumienia i uzgodnienia, pisemne i ustne, dotyczące przedmiotu Umowy.
8.2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
8.3. Zawarcie, interpretacja, ważność i wykonanie niniejszej Umowy podlegają przepisom prawa polskiego.
8.4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy uznane zostanie za nieważne lub prawnie wadliwe,
pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
8.5. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszą Umową, których nie można rozstrzygnąć w drodze
wzajemnego porozumienia, będą przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Użyczającego.
8.6.

Niniejsza

Umowa

została

sporządzona

w

dwóch

jednobrzmiących

w polskiej wersji językowej po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Użyczający:

________________________
(podpis)

Biorący:

________________________
(podpis)

egzemplarzach

