UMOWA UŻYCZENIA
W dniu ....................... w Warszawie pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 reprezentowanym przez:
........................................................................................................................... zwanym dalej Biorącym,
a ....................................................................................... zam. ................................................................
....................................................................................................................................................................
zwanym (ną) dalej Użyczającym, została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Użyczający wyraża zgodę na bezpłatne używanie przez Biorącego (określić rodzaj sprzętu,
nr fabryczny) ...................................................................................................................................
............................... i nadano mu numer inwentarzowy .....................................................................
zwanego dalej sprzętem w celu ...........................................................................................................
2. Strony ustalają, że wartość sprzętu wynosi ............................... , słownie .........................................
..............................................................................................................................................................
3. Wydanie i zwrot sprzętu następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Biorący zobowiązany jest :
a) ponosić koszty bieżącej eksploatacji sprzętu,
b) zgłosić użyczającemu fakt uszkodzenia, zniszczenia, utraty, kradzieży,
c) niezwłocznie zawiadomić organy ścigania o utracie lub kradzieży sprzętu,
d) do nieoddawania sprzętu w najem lub użyczanie osobom trzecim bez zgody użyczającego,
e) do zwrotu sprzętu w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zwykłego zużycia.
§3
W przypadku utraty lub uszkodzenia sprzętu, Biorący jest zobowiązany do naprawienia powstałej
szkody,
chyba że zobowiązanie to przejmuje Ubezpieczyciel na podstawie umowy ubezpieczenia.
§4
Jeżeli Biorący używa sprzęt w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, lub oddaje go innej osobie
bez zgody Użyczającego, albo jeżeli sprzęt stanie się potrzebny Użyczającemu z powodów nie
przewidzianych w chwili zawarcia umowy, Użyczający może żądać zwrotu sprzętu niezwłocznie.
§5
1) Niniejsza umowa została zawarta na czas ..............................................
2) Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem ..............................................
okresu wypowiedzenia.
§6
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§7
Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygały właściwe sądy.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności.
§9

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
BIORĄCY

UŻYCZAJĄCY

Załącznik Nr 1
PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY

W dniu ........................................ Użyczający przekazał Biorącemu sprzęt w stanie ................
.......................................................................................................................................................
Biorący nadał numer inwentarzowy sprzętu: ..............................................................................
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BIORĄCY

..............................
UŻYCZAJĄCY

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY
W dniu ....................................... Biorący zwrócił Użyczającemu sprzęt w stanie ..................
.......................................................................................................................................................
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..............................
UŻYCZAJĄCY

