UMOWA WYPOŻYCZENIA

Zawarta w dniu ............................. we Wrocławiu, pomiędzy:
Panem Eliaszem Zientarą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Centrum
Regeneracji i Fizjoterapii Eliasz Zientara z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wilanowskiej
63 lok.19, 51-206 Wrocław, miejsce wykonywania działalności ul. Józefa Mianowskiego 2
lok. B, 51-605 Wrocław- zwanym w dalszej części Właścicielem,
a
Panem/ ią ……………., adres……………………….., PESEL ………………………….,
legitymującym/cą się dowodem osobistym nr i seria …………………………….,
NIP……………………….. , zwanym w dalszej części –Wypożyczającym.

§1 Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest wypożyczenie sprzętu fizjoterapeutycznego, według dołączonego
do umowy załącznika, zwanego w dalszej części umowy Sprzętem.
§2 Okres trwania umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia …… 2021r. do dnia
…………….2021r.
2. Sprzęt zostaje wydany Wypożyczającemu w dniu podpisania niniejszej umowy.
3. Sprzęt zostanie zwrócony Właścicielowi w dniu ..............................
4. W przypadku niedotrzymania terminu oddania sprzętu Właścicielowi Wypożyczający
zostanie obciążony dodatkową płatnością za kolejne doby przedłużenia wypożyczenia
stosownie do ceny wypożyczenia sprzętu.
§3 Stan techniczny Sprzętu
1. Właściciel przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie oraz
zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, co Wypożyczający stwierdza
własnym podpisem.
2. Właściciel po otrzymaniu sprzętu z wypożyczenia w dniu określonym w par. 2 ust. 3
zobowiązuje się do sprawdzenia jego stanu technicznego.
3. W przypadku stwierdzenia usterek bądź zniszczenia sprzętu, Właściciel zobowiązuje się
do poinformowania o tym Wypożyczającego w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty
zwrotu określonej w par. 2 ust 3.

§4 Obowiązki Wypożyczającego
1. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego
przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne
zdarzenia wynikłe z jego nieodpowiedniego wykorzystania i wszelkie uszkodzenia
sprzętu.
2. Wypożyczający ma prawo do wyłącznego dysponowania wypożyczonym sprzętem z
wyłączeniem osób trzecich, chyba że uzyska pisemną zgodę Właściciela.
3. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za wypożyczony Sprzęt, określony w
załączniku do niniejszej umowy, do pełnej wartości z tytułu utraty, uszkodzenia lub
zniszczenia, wynikające z zawinionego nieprawidłowego używania przedmiotu
najmu
4. W razie utraty sprzętu, uszkodzenia lub zniszczenia w okresie trwania umowy,
wpłacona kaucja, o której mowa w §5, podlega zaliczeniu na poczet kosztów
naprawy bądź zakupu nowego sprzętu.
5. W przypadku, gdy kwota kaucji nie jest wystarczająca na pokrycie kosztów naprawy
bądź zakupu sprzętu, określonego w załączniku do niniejszej umowy,
Wypożyczający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Właściciela brakującej kwoty
w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.
6. Wartość wypożyczonego sprzętu określona została w załączniku do niniejszej
umowy.
7. Wypożyczający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie Właściciela o
utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu wypożyczanego sprzętu.
§5 Koszt wypożyczenia sprzętu
1. Za wypożyczenie sprzętu na czas określony w §2 ust. 1 Wypożyczający zapłaci
kwotę: ………………………………….. złotych (słownie:.............................) brutto.
2. Na poczet ewentualnych zniszczeń sprzętu z powodu niewłaściwego użytkowania
sprzętu przez Wypożyczającego, Właściciel pobierze od Wypożyczającego kaucję
zwrotną w wysokości ………………………. złotych (słownie:..........................).
3. Opłaty za wypożyczenie sprzętu oraz kaucję zwrotną pobierane są z góry za cały
okres wypożyczenia.

§6 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania umowy strony zgodnie poddają
pod rozstrzygnięcie właściwego Sądu Rejonowego dla siedziby Właściciela.
4. Umowa sporządzona została w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
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