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UMOWA UŻYCZENIA 

 

zawarta dnia  ………… 201……r. pomiędzy: 

 
Weaver Software Andrzej Lenkowski, z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, ul. Działyńskich 22, 63-

000 Środa Wielkopolska,    NIP 786-165-45-57,    REGON 301540114 zwanym dalej „Użyczającym” 

 

a 

 

 …………………………………………………..…, z siedzibą w  ……………………..…………          

ul. ……………………………………………………., NIP ……………….…………………., 

REGON ………………………………………. zwaną dalej „Biorącym w używanie ”  w imieniu 

której działa: …………………………………………………….. 

 

zwanym dalej w treści umowy „Stronami” lub każda z osobna „Stroną” 

została zawarta następująca umowa: 

 

W związku z prowadzoną  przez Użyczającego, przy udziale Biorącego w używanie, sprzedażą 

towarów, które stanowią przedmiot niniejszej umowy oraz w celu zwiększenia dalszej ich sprzedaży 

przez Biorącego w używanie i w celu prezentowania dalszym nabywcom  cech i walorów tych 

towarów Strony postanawiają co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Użyczający oddaje w używanie Biorącemu w używanie rzeczy określone w Tabeli 1, 

stanowiącej załącznik do niniejszej umowy a Biorący w używanie przedmiot użyczenia 

przyjmuje. 

2. Użyczenie następuje na czas oznaczony, tj. od dnia …………….... do dnia …….…………… 

3. Poprzez podpisanie niniejszej Umowy Biorący w używanie potwierdza chęć otrzymania 

rzeczy będących przedmiotem niniejszej umowy. 

4. Przedmiot umowy Użyczający wysyła do Biorącego w używanie i pokrywa koszty wysyłki. 

Biorący w używanie zwraca przedmiot na adres Użyczającego i pokrywa koszty wysyłki 

zwrotnej. 

 

§ 2 

1. Rzeczy stanowiące przedmiot niniejszej umowy mogą być używane przez Biorącego  

w używanie wyłącznie w celach demonstracyjnych, marketingowych i promocyjnych 

związanych z  pozyskiwaniem na nie nowych nabywców przez Biorącego w używanie . 

2. Biorący w używanie zobowiązany jest do używania rzeczy stanowiących przedmiot niniejszej 

umowy zgodnie z ich  przeznaczeniem i właściwościami oraz w sposób nie powodujący ich 

nadmiernego zużycia ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji. 

3. Biorący w używanie zobowiązany jest do należytego przechowywania rzeczy stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy zgodnie z ich właściwością, z uwzględnieniem ewentualnych 

wskazówek udzielonych mu przez Użyczającego. 
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§ 3 

Rzeczy stanowiące przedmiot niniejszej umowy nie mogą zostać przez Biorącego w używanie 

powierzone osobie trzeciej bez pisemnej zgody Użyczającego.   

 

§ 4 

Biorący w używanie odpowiedzialny jest za utratę, zniszczenie, niesprawność lub uszkodzenie 

rzeczy będących przedmiotem niniejszej umowy. 

 

§ 5 

1. Biorący w używanie zobowiązany jest zwrócić rzeczy będące przedmiotem niniejszej umowy 

nie później niż w  terminem wskazanym w § 1 ust. 2 w stanie niepogorszonym  

z uwzględnieniem ich zużycia wynikającym z normalnej ich eksploatacji. 

2. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu, o którym mowa w ust. 1oraz w § 6 ust. 2 poniżej,  

Biorący w używanie zobowiązuje się do uiszczenia  kary umownej  za każdy dzień zwłoki w 

wysokości brutto 1% ceny  przedmiotu użyczenia wskazanej w Tabeli 1. 

3. W przypadku utraty, uszkodzenia, zniszczenia , nadmiernego zużycia lub zdekompletowania 

rzeczy będących przedmiotem niniejszej umowy Biorący w używanie zobowiązuje do 

zakupienia przedmiotu użyczenia w cenie określonej w Tabeli 1. Użyczający wystawi w takim 

przypadku fakturę VAT, w której określi sposób i termin płatności. 

4. W przypadku  wystąpienia sytuacji , o którym mowa w ustępie 3 powyżej, niniejsza umowa 

stanowi upoważnienie dla Użyczającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 

5. W przypadku wpłaty przez Biorącego w używanie  kaucji Użyczający ma prawo potrącić z 

kaucji kwoty, o których mowa w ust. 2 i 3 o czym poinformuje Biorącego w używanie. 

6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Biorącego w używanie od odpowiedzialności na zasadach 

ogólnych. 

 

§ 6 

1. Użyczający może żądać natychmiastowego zwrotu rzeczy będących przedmiotem niniejszej 

umowy, jeżeli: 

- Biorący w używanie używa rzeczy będącej przedmiotem niniejszej umowy w sposób 

sprzeczny z umową lub z właściwościami i przeznaczeniem rzeczy.  

- Biorący w używanie powierza rzeczy innej osobie nie będąc do tego upoważnionym przez 

Użyczającego 

- rzeczy oddane w używanie  staną się niezbędne Użyczającemu . 

2. W przypadku wystąpienia przez Użyczającego z żądaniem natychmiastowego zwrotu rzeczy 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy, Biorący w używanie zobowiązany jest do ich 

zwrotu w terminie 2 dni roboczych od daty żądania. Żądanie wyrażone winno być e-mail 

przesłanej na następujący adres Biorącego w używanie ……………………….. 

 

§ 7 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Stronami w związku z niniejszą umową, Strony 

poddają pod rozstrzygnięcie sądu rzeczowo właściwego ze względu na siedzibę 

Użyczającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy polskiego 

Kodeksu Cywilnego.   

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

4. Załączniki do niniejszej umowy stanowią integralną część umowy. 

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

 

 

 

 

_________________       ________________ 

Użyczający                                                                                                 Biorący w używanie 
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Tabela nr 1-załącznik do Umowy użyczenia z dnia …………………… 

 
 
Tabela 1. 
 

L.p. Urządzenie P/N Ilość 
Wartość 

brutto 1 szt. 
Suma brutto 

1      

2      

3      

 
 
 
 
 
  
 

___________________       ________________ 
Użyczający                                                                                                 Biorący w używanie 

 


