Załącznik nr 1 do umowy
agencyjnej
ZAKRES USŁUG I INNYCH CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W AGENCJI POCZTOWEJ
NA PODSTAWIE UMOWY AGENCYJNEJ NR
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Usługa realizowana
w Agencji Pocztowej*

Rodzaj czynności

Lp.

KLIENT INDYWIDUALNY
przesyłek listowych poleconych do 2000 g
przesyłek listowa z zadeklarowaną wartością do 2000 g
przesyłek GLOBAL Expres
przesyłek dla ociemniałych
paczek pocztowych do 10 000 g, w tym zadeklarowaną wartością
paczek pocztowych w obrocie zagranicznym
przesyłek MULTI PACZKA w opakowaniach dedykowanych usłudze (G1-G5)*
przesyłek Paczka Ekstra 24, Paczka 24, Paczka 48
przesyłek Pocztex Ekspres 24
przesyłek Paczka MINI
przekazów pocztowych
wpłat Standard na rachunki bankowe (w tym rachunki w Banku Pocztowym: wpłat z tytułu ZUS,
US, opłat abonamentowych)
wpłat Priorytet na rachunki bankowe (w tym rachunki w Banku Pocztowym)
usług finansowych bez opłat od Klienta **
Ekspresu Pieniężnego (EP)
przesyłek EMS w obrocie zagranicznym
przedpłat na prenumeratę
przesyłek zawierających obowiązkowe egzemplarze biblioteczne
znaczków pocztowych / walorów filatelistycznych
kartek pocztowych z nadrukowanym znakiem opłaty
kopert z nadrukowanym znakiem opłaty
kopert, opakowań do przesyłek pocztowych
opakowań do usługi Paczka MINI
kartek widokowych i okolicznościowych
kart telefonicznych
druków płatnych
towarów handlowych
prasy egzemplarzowej
awizowanych przesyłek listowych nierejestrowanych
przesyłek rejestrowanych (w tym przesyłek nadanych na poste restante/skrytkę
pocztową/przegródkę pocztową)
przesyłek nierejestrowanych nadanych na poste restante/skrytkę pocztową/przegródkę
pocztową
awizowanych przesyłek rejestrowanych (I)
powtórnie awizowanych przesyłek rejestrowanych (II)
odbiór w punkcie
wypłata przekazu pocztowego
Ekspresu Pieniężnego (EP)
opróżnianie pocztowej skrzynki nadawczej wraz z ostemplowaniem korespondencji
zwrot przesyłki rejestrowanej/ przekazu pocztowego
KLIENT UMOWNY
przesyłek listowych nierejestrowanych
przesyłek GLOBAL Expres
przesyłek listowych poleconych do 2000 g
przesyłek listowych z zadeklarowaną wartością do 2000 g
paczek pocztowych do 10 000 g w tym zadeklarowaną wartością
paczek pocztowych w obrocie zagranicznym
przesyłek Paczka Ekstra 24, Paczka 24, Paczka 48
przesyłek Pocztex Kurier 48
przesyłek EMS w obrocie zagranicznym
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x - zaznaczyć usługi realizowane w agencji pocztowej,
* przyjęcie wyłącznie przesyłki MULTI PACZKA w opakowaniu dedykowanym usłudze (G1-G5) zakupionym w roku 2013.
Nie ma możliwości nadania przesyłki MULTI PACZKA w opakowaniu własnym czy zakupu opakowania w roku 2015
** Dotyczy operacji rozliczanych na podstawie umów z Kontrahentami (z wyłączeniem wpłat zwolnionych z opłaty)

Załącznik nr 2 do umowy agencyjnej

UPOWAŻNIENIE DO WYKONYWANIA PRZEDMIOTU
UMOWY AGENCYJNEJ

Upoważniam niżej wymienione osoby do wykonywania przedmiotu umowy agencyjnej w Agencji
Pocztowej
1.
/imię i nazwisko osoby upoważnionej/
/adres zamieszkania osoby upoważnionej/
/seria i nr dowodu osobistego osoby upoważnionej/
/PESEL osoby upoważnionej/

2.
/imię i nazwisko osoby upoważnionej/
/adres zamieszkania osoby upoważnionej/
/seria i nr dowodu osobistego osoby upoważnionej/
/PESEL osoby upoważnionej/
3. /imię i nazwisko osoby upoważnionej/
/adres zamieszkania osoby upoważnionej/
/seria i nr dowodu osobistego osoby upoważnionej/
/PESEL osoby upoważnionej/

......................................................
/podpis Agenta pocztowego/

Załącznik nr 4 do umowy agencyjnej
SPECYFIKACJA SPRZĘTU PRZEKAZANEGO AGENTOWI POCZTOWEMU

służącego wyłącznie do realizacji usług pocztowych w Agencji Pocztowej
NA PODSTAWIE UMOWY AGENCYJNEJ NR

Lp.

Nazwa

Liczba sztuk

1.

Datownik urzędu
macierzystego

1

2.

Poduszka do datowników

1

3.

Gumowa podkładka pod
datownik

1

4.

Waga listowa*

1

5.

Waga paczkowa

1

6.

Zestaw komputerowy

1

7.

Drukarka

1

8.

Tester do banknotów

1

Dane identyfikujące – typ, model, numer seryjny,
numer inwentarzowy, inne cechy jednoznacznie
identyfikujące składnik, podstawa przekazania
(np. umowa użyczenia nr …, protokół)

* opcjonalnie - dotyczy sytuacji, kiedy sprzęt jest własnością Poczty Polskiej S.A.

Załącznik nr 5 do umowy agencyjnej

MINIMALNE PARAMETRY W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA INFORMATYCZNEGO I WAG
STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE AGENCJI POCZTOWEJ
Lp.

1.

2.

3.
4.
5.

Minimalne parametry sprzętu

Nazwa

SPRZĘT INFORMATYCZNY, OPROGRAMOWANIE, ŁĄCZA INTERNETOWE
Komputer z procesorem dwurdzeniowym, min. 3 GB (system operacyjny 32Sprzęt
bitowy) lub min. 4 GB (system operacyjny 64-bitowy) pamięci RAM, min. 80 GB
komputerowy
wolnego miejsca na dysku twardym, 2 wolne porty USB; klawiatura z blokiem
(monitor,
numerycznym, mysz, kata graficzna i monitor obsługujące rozdzielczość min.
komputer,
1024 x 768; drukarka laserowa lub igłowa
drukarka)*
 System operacyjny MS Windows XP(+SP3) lub nowszy,
 Program antywirusowy z możliwością aktualizowania sygnatur w okresach
Oprogramowanie
nie dłuższych niż miesiąc kalendarzowy,
 Przeglądarka internetowa MS Internet Explorer wersja 7.0 lub wyższa
 MS SQL 2005 Express SP4 lub MS SQL 2008 R2 Express SP2 (zalecany)
Łącza
Łącze stałe min. 1024 kb/s
(internetowe)*
Z możliwością współpracy z komputerem (którego minimalne parametry zostały
Czytnik kodów
określone w pozycji 1) oraz z systemem okienkowym Poczta 2000 (możliwość
kreskowych*
czytania kodów poprzedzonych i zakończonych znakiem "@”)
Nośnik
Typu Pendrive o pojemności min. 2 GB z interfejsem USB
elektroniczny*
WAGI**
Waga elektroniczna do 2 kg z dokładnością ważenia do 1 g
Parametry szczegółowe:








6.

Waga listowa*















obciążenie maksymalne 2 kg,
wartość działki legalizacyjnej e=1g; maksymalna wartość działki elementarnej d=1g,
obciążenie minimalne = 5e,
wymiary powierzchni roboczej szalki powinny wynosić: 165 mm x 230 mm (dopuszcza
się odchylenie od żądanego wymiaru maksymalnie + 10%),
wymiary wagi nie większe niż 260 mm x 200 mm x 150 mm
szalka wykonana z materiału nierdzewnego,
klasa dokładności III według PN-EN 45501:1999 Zagadnienia metrologiczne wag
nieautomatycznych,
zasilanie 230V, 50Hz, według PN-IEC 60038:1999 Napięcie znormalizowane IEC,
złącze RS-232C,
dwa wyświetlacze cyfrowe wartości masy, jeden znajdujący się w obudowie wagi,
drugi obrotowy na wysięgniku o wysokości 200 mm do 300 mm, wysokość z
wyświetlaczem,
cyfry na obu wyświetlaczach powinny mieć jednakową wysokość nie mniejszą niż 14
mm,
cyfry na obu wyświetlaczach powinny być widoczne w świetle dziennym, (świecące lub
podświetlane),
kabel zasilający o długości nie mniejszej niż 1500 mm,
automatyczne zerowanie wagi przy braku obciążenia,
sygnalizacja stanu przeciążenia lub niedociążenia wagi,
temperatura pracy od – 10 ºC do + 40 ºC,
maksymalny czas pomiaru 2 sek.,
w przypadku wystąpienia odchylenia znaczącego większego niż 1 e (np. wahania
prądu w sieci powyżej normy)waga powinna przestać działać,
kabel RS łączący wagę z komputerem o długości 3m.

Waga elektroniczna do 10 kg / 20 kg / 30 kg (obciążenie maksymalne wagi w
zależności od zakresu usług realizowanych w agencji pocztowej) z dokładnością
ważenia do 5 g
7.

Waga
paczkowa*

Parametry szczegółowe:
 Waga elektroniczna do 10 kg:
 obciążenie maksymalne 10 kg,
 wartość działki legalizacyjnej e=5g; maksymalna wartość działki elementarnej d=5g,

 obciążenie minimalne = 5e,

Waga elektroniczna do 20 kg:
 obciążenie maksymalne 20 kg,
 wartość działki legalizacyjnej e=10g; maksymalna wartość działki elementarnej d=10g,
 Waga elektroniczna do 30 kg:
 obciążenie maksymalne 30 kg,
 wartość działki legalizacyjnej e=10g; maksymalna wartość działki elementarnej d=10g,
 Waga elektroniczna do 50 kg:
 obciążenie maksymalne 50 kg,
 wartość działki legalizacyjnej e=20g; maksymalna wartość działki elementarnej d=20g
 Parametry wspólne dotyczące wagi elektronicznej do 10 kg/ 20 kg/30 kg/50 kg:
 wymiary powierzchni roboczej szalki powinny wynosić: długość 400 mm, szerokość
400 mm (dopuszcza się odchylenie od żądanego wymiaru maksymalnie + 10%),
 szalka wykonana z materiału nierdzewnego,
 wymiary nie większe niż 550 mm x 450 mm x 750 mm (wysokość wyświetlacza
połączonego z wagą),
 klasa dokładności III według PN-EN 45501:1999 Zagadnienia metrologiczne wag
nieautomatycznych,
 zasilanie 230V, 50Hz, według PN-IEC 60038:1999 Napięcie znormalizowane IEC,
 złącze RS-232C,
 dwa wyświetlacze cyfrowe wartości masy, jeden połączony z wagą, drugi przenośny,
 kabel wyświetlacza przenośnego o długości nie mniejszej niż 1500 mm,
 cyfry na obu wyświetlaczach powinny mieć jednakową wysokość nie mniejszą niż 14
mm,
 cyfry na obu wyświetlaczach powinny być widoczne w świetle dziennym (świecące lub
podświetlane)
 kabel zasilający o długości nie mniejszej niż 1500 mm,
 automatyczne zerowanie wagi przy braku obciążenia,
 sygnalizacja stanu przeciążenia lub niedociążenia wagi,
 temperatura pracy od – 10 ºC do + 40 ºC,
 maksymalny czas pomiaru 2 sek,
 w przypadku wystąpienia odchylenia znaczącego większego niż 1 e (np. wahania
prądu w sieci powyżej normy)waga powinna przestać działać,
 kabel RS łączący wagę z komputerem o długości 3m.
*opcjonalnie - dotyczy sytuacji, kiedy sprzęt jest własnością Agenta Pocztowego
** dodatkowe informacje i wymagania dotyczące wag wykorzystywanych przy świadczeniu usług Poczty Polskiej S.A.:
1. Minimalne i maksymalne obciążenie wagi musi odpowiadać rodzajom usług świadczonych w agencji;
2. Poza spełnieniem minimalnych wymagań (parametrów) określonych w powyższej tabeli, każda waga wykorzystywana przy
świadczeniu usług Poczty Polskiej S.A. musi posiadać:
a) wystawioną przez producenta deklarację zgodności z dyrektywą 90/384/EWG lub wdrażającym ją Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag
nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz 23),
b) umieszczone w sposób nieusuwalny bez uszkodzenia, czytelne i dobrze widoczne w normalnym położeniu wagi,
następujące
oznaczenia,
zgodnie
z
Rozporządzeniem
Ministra
Gospodarki,
Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 4 poz. 23):
 znak CE, a obok niego dwie ostatnie cyfry roku, w którym został on naniesiony oraz numer jednostki notyfikowanej,
która dokonała legalizacji WE (EC) lub dwie ostatnie cyfry roku, w którym został on naniesiony i numer jednostki
notyfikowanej, która sprawuje nadzór nad systemem jakości producenta,
 zieloną, kwadratową nalepkę o wymiarach co najmniej 12,5 mm x 12,5 mm z nadrukowaną dużą czarną literą „M”,
 znak fabryczny lub nazwę producenta,
 oznaczenie klasy dokładności (zamieszczone w elipsie lub między dwoma liniami poziomymi połączonymi dwoma
półokręgami),
 obciążenie maksymalne, w postaci „Max ….”,
 obciążenie minimalne, w postaci „Min ….”,
 wartość działki legalizacyjnej, w postaci „e = …..”,
 numer fabryczny,
 numer certyfikatu zatwierdzenia typu WE (EC),
 wartość działki elementarnej, jeżeli jest różna od wartości działki legalizacyjnej, w postaci „d =
”,
c) certyfikat zatwierdzenia typu WE (EC) wydany przez jednostkę notyfikowaną,
d) instrukcję obsługi wraz z podstawowymi danymi technicznymi w języku polskim,
e) kartę gwarancyjną ze szczegółowymi warunkami gwarancji i wykazem punktów serwisowych,
f) autoryzację firmy: POSTDATA S.A. ul Fabryczna 3, 85-741 Bydgoszcz tel. (052) 357-57-57, dotyczącą współpracy
wag z systemem rozliczeniowym „Poczta Gdańsk”, „Poczta 2000” i e-Poczta
3. Każda waga wykorzystywana przy świadczeniu usług Poczty Polskiej S.A. powinna być wolna od wad fizycznych oraz
posiadać ważną legalizację.

Załącznik nr 6 do umowy agencyjnej

WEKSEL

……………………….……., dnia …..
(miejsce wystawienia)

………………………na ……………………………………..
(data wystawienia)

(suma weksla cyfrowo)

…………………………………………..….……., zapłacimy bez protestu za ten weksel na zlecenie
(termin płatności)

……………………….……………………………………………………………………………………….
(oznaczenie remitenta)

sumę ……………………….…………………………………………………………………………
(suma wekslowa słownie)

Płatny w …….…………………………………………………………………………………………
(oznaczenie miejsca płatności)

………………………………………………………………………………..

……………….……………………………………. ….………………………
(pieczęć firmowa i podpis wystawcy oraz miejsce wystawienia)

Załącznik nr 7 do umowy agencyjnej

DEKLARACJA WEKSLOWA

zawarta w dniu

………………… w Łodzi

………………. pomiędzy:

WYSTAWCA :………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, PESEL, NIP, Regon, adres zam.)
REMITENT: firma „Poczta Polska Spółka Akcyjna”
00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8
1. Wystawca wręcza Remitentowi weksel własny in blanco podpisany przez osobę uprawnioną do zaciągania
zobowiązań
wekslowych
w
celu
zabezpieczenia
wszelkich
należności
Remitenta
z tytułu realizacji przedmiotu umowy agencyjnej nr …………… zawartej w dniu
……. oraz z tytułu
realizacji przedmiotu umowy użyczenia sprzętu nr …………….zawartej w dniu ……………….
2. Remitent zobowiązuje się uzupełnić weksel wymieniony w pkt 1 zgodnie z niniejszą deklaracją,
zachowując przepisy ustawy prawo wekslowe.
3. Strony zgodnie ustalają, że :
a) sumę
wekslową
stanowić
będzie
kwota
wymagana
z
tytułu,
o
którym
mowa
w pkt 1, nie zapłacona Remitentowi przez Wystawcę w terminie. Kwota ta może być powiększona o
należne Remitentowi koszty i odsetki związane z tymi należnościami,
b) od sumy wekslowej obliczonej w sposób określony w pkt a), Remitent może żądać zapłaty odsetek w
ustawowej wysokości podając ich cyfrową wysokość na wekslu przy sumie wekslowej.
4. O wypełnieniu otrzymanego weksla in blanco Remitent zawiadomi przesyłką poleconą Wystawcę na
siedem dni przez określoną przez siebie datą płatności.
5. Wystawca oświadcza, że przekazany Remitentowi weksel in blanco jest wekslem płatnym bez protestu.
6. Miejscem zapłaty weksla jest bank: ………………………………………………………...….
(nazwa, nr rachunku)
7. Po zapłacie należności bądź sumy wekslowej weksel zostanie zwrócony Wystawcy za pokwitowaniem.
8. Postanowienia dodatkowe: ………………………………………………………………………
9. Sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…………………………………….
(czytelny podpis Wystawcy)

……………………………………………………
(podpisy osób reprezentujących Remitenta)

Oświadczenie małżonka Wystawcy weksla
Na wystawienie przez mojego małżonka weksla in blanco i niniejszą deklarację wekslową, wyrażam zgodę:

…………..……… ………………………………………………………………..
(czytelny podpis, nr dowodu osobistego. PESEL, NIP małżonka)

Załącznik nr 8 do umowy agencyjnej
- Wzór upoważnienia dla pracowników Poczty Polskiej S.A.
do przeprowadzenia kontroli w placówkach pocztowych

Pieczęć jednostki/komórki przeprowadzającej kontrolę

Upoważnienie Nr ............../20..............

Na podstawie Regulaminu kontroli instytucjonalnej i funkcjonalnej w Poczcie Polskiej S.A.
Upoważniam Pana/Panią......................................................................................................
zatrudnionego w ...................................................................................................................
(jednostka /komórka organizacyjna)
na stanowisku
...............................................................................................................................................
do przeprowadzenia ..............................................................................................................
(temat kontroli, ewentualnie numer zgodny z Rejestrem kontroli)

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Upoważnienie jest ważne z dokumentem potwierdzającym tożsamość Nr …………………
(nazwa dokumentu)

wydanym przez …………………………………..

Wydano w dniu.................20...... r.,
Ważne do dnia...................20....... r.
...........................................................................................................................
(podpis Dyrektora jednostki/ komórki organizacyjnej przeprowadzającej kontrolę)

Załącznik nr 10 do umowy agencyjnej

-

HARMONOGRAM
PRZEKAZYWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (GOTÓWKA/PRZELEW BANKOWY)
I MATERIAŁU POCZTOWEGO
Z AGENCJI POCZTOWEJ
DO URZĘDU MACIERZYSTEGO

Przekazanie przez agencję pocztową pracownikowi urzędu
macierzystego:
Dzień tygodnia

przesyłek (godzina przekazania)

środków
pieniężnych
(gotówka/przelew
bankowy),
dokumentacji/pozo
stałej
korespondencji*
(godzina
przekazania)

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela
* niepotrzebne skreślić
Zatwierdzam:

………………………………………………….
(data, pieczątka i podpis naczelnika urzędu)

Akceptuję:

…………………………………………..
(data i podpis Agenta pocztowego)

Załącznik nr 12
do umowy agencyjnej

UMOWA UŻYCZENIA SPRZĘTU
Zawarta w dniu . w Łodzi pomiędzy:
Pocztą Polską S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000334972 posiadającą REGON:
010684960, numer NIP 525-000-73-13, z kapitałem zakładowym w wysokości 774 140 000,00 zł
w całości opłaconym, którą reprezentuje:
1. Robert Dombski - Pełnomocnik,
zwana w treści umowy „Użyczającym,”
a
zwaną dalej w treści umowy „Biorącym w użyczenie„.
§1
Użyczający użycza, a Biorący w użyczenie pozyskuje w bezpłatne używanie następujący sprzęt:
1) Waga listowa Nr B. –
2) Waga paczkowa Nr B 3) Zestaw komputerowy Nr A –
4) Drukarka Nr FX –

w celu realizacji umowy agencyjnej 1 w Łodzi

zawartej pomiędzy Pocztą Polską Spółką Akcyjną

a Biorącym w użyczenie.
§2
Użyczający oświadcza, iż przedmiot użyczenia opisany w § 1 jest używany (nie jest fabrycznie nowy)
oraz że został zakupiony ze środków Użyczającego, a stan techniczny umożliwia jego używanie przy
pracach związanych z wykonywaniem usług będących przedmiotem umowy agencyjnej w placówce
pocztowej. Biorący w użyczenie oświadcza, iż stan techniczny przedmiotu użyczenia jest mu znany
i nie zgłasza z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
§3
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia
począwszy od protokolarnego przekazania przedmiotu użyczenia.
Protokół przekazania przedmiotu użyczenia stanowi integralną część umowy.

§4
1. Przez cały okres trwania niniejszej umowy przedmiot użyczenia pozostaje własnością Użyczającego.
2. Zabezpieczeniem

roszczeń

Użyczającego

z

tytułu

użyczenia

sprzętu

jest

weksel

in blanco wraz z deklaracją wekslową stanowiący załącznik do umowy agencyjnej.
3. Użyczający

ma

prawo

wypełnić

weksel

na

kwotę

obejmującą

wymagalną

należność

z tytułu zawartej umowy użyczenia.
§5
Biorący w użyczenie zobowiązuje się eksploatować przedmiot użyczenia wyłącznie w celu wykonywania
usług wynikających z przedmiotu umowy agencyjnej, na własny koszt i zgodnie z zasadami prawidłowej
jego eksploatacji oraz nie zmieniać przedmiotu użyczenia bez pisemnej zgody Użyczającego.
§6
Biorący w użyczenie zobowiązuje się:
1) zapoznać z instrukcją właściwej eksploatacji i prawidłowej obsługi dostarczonego sprzętu oraz
zobowiązuje się zapoznać z nią wszystkich pracowników obsługujących sprzęt stanowiący
przedmiot użyczenia,
2) dokonywać na własny koszt wszelkich napraw i remontów niezbędnych do prawidłowego
eksploatowania przedmiotu użyczenia oraz ponosić koszty kar nakładanych za nieprzestrzeganie
obowiązujących przepisów,
3) po

wygaśnięciu

umowy

natychmiast

zwrócić

Użyczającemu

przedmiot

użyczenia

w stanie nie pogorszonym, poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z prawidłowej jego
eksploatacji.
§7
1. Strony ustalają, iż wszelkie koszty związane z korzystaniem z przedmiotu użyczenia
poniesie Biorący w użyczenie.
2. Biorący w użyczenie ponosi w czasie trwania umowy użyczenia odpowiedzialność za
uszkodzenie, utratę i wszelkie zmniejszenie wartości przedmiotu użyczenia, niezależnie
od tego, czy przypadki powyższe zaistniały z winy pracowników Biorącego w użyczenie,
osób przez niego upoważnionych, czy też osób trzecich.
3. Biorący w użyczenie odpowiada wobec osób trzecich za szkody, jakie mogą powstać
w związku z posiadaniem przezeń przedmiotu użyczenia.
§8
1. Niniejsza

umowa

wygasa

z

dniem

wygaśnięcia

lub

rozwiązania

umowy

agencyjnej

nr z dnia
2. Użyczający

zastrzega

sobie

prawo

rozwiązania

umowy

ze

skutkiem

natychmiastowym

w przypadku, gdy Biorący w użyczenie dopuszcza się naruszenia istotnych warunków umowy,
w szczególności określonych w § 6 i § 7 niniejszej umowy.

3. Z dniem wygaśnięcia umowy następuje wydanie przedmiotu użyczenia na podstawie protokolarnego
przekazania.
4. W przypadku braku możliwości podpisania protokołu Użyczający ma prawo w każdy dostępny
sposób odebrać przedmiot użyczenia; na co Biorący w użyczenie się godzi.
§9
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w formie
aneksu do umowy.
§ 10
1. Ewentualne spory, mogące wynikać w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, strony poddają
rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Użyczającego.
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy należy stosować przepisy
Kodeksu cywilnego.
§ 11
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Użyczający:

Biorący w użyczenie:

……………………………..

………………………………..
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