Załącznik nr 15 do Umowy
POROZUMIENIE
W SPRAWIE UŻYCZENIA TERMINALI DO PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH W CELU REALIZACJI UMOWY
NR ................. ZAWARTEJ W DNIU ..........................
zawartej w dniu ..................... (data) w ........................... (miejscowość), pomiędzy:
Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS: 0000334972, NIP: 5250007313, REGON: 010684960, kapitał zakładowy w wysokości: 774.140.000,00 zł
wpłacony w całości, reprezentowaną przez: ............................................................................
zwaną dalej UŻYCZAJĄCYM
w ramach której działa Pion Operacji Logistycznych Region Dystrybucji Łódź,
a
................................ zamieszkałym w .............................................................................
(nazwa/firma podwykonawcy wraz z pełnymi danymi identyfikującymi podwykonawcę oraz jego
reprezentanta) prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ..........................................................
wpisanym do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej R.P,
NIP: .........................................
Regon: .........................................
Pesel: .........................................
zwanym dalej BIORĄCYM DO UŻYWANIA,
zwanymi łącznie Stronami lub każde z osobna Stroną
o następującej treści:
PREAMBUŁA

Strony zgodnie oświadczają, że zawierają niniejsze porozumienie (dalej: Porozumienie) w celu realizacji umowy
nr ......................................... z dnia ......................................... (dalej: Umowa) oraz w wyniku modyfikacji technologii świadczenia
usług, która następuje po zawarciu Umowy i polega na realizacji usług, o których mowa w Umowie, z wykorzystaniem terminali do
płatności bezgotówkowych (dalej: Przedmioty Użyczenia).
§1
1. Użyczający oświadcza, że posiada do Przedmiotów Użyczenia prawa, które umożliwiają Użyczającemu zawarcie Porozumienia.
2. Użyczający zezwala Biorącemu do używania na czas obowiązywania Umowy na bezpłatne używanie Przedmiotów Użyczenia wraz
z akcesoriami.
§2
Biorący do używania oświadcza, że użyczenie to przyjmuje.
§3
1. Użyczający przekazuje Biorącemu do używania Przedmioty Użyczenia wraz z akcesoriami, wymienione w załączniku nr 2 do
Porozumienia.
2. Biorący do używania potwierdza, że Przedmioty Użyczenia wraz z akcesoriami już odebrał oraz że są one kompletne i zdatne do
użytku. Biorący do używania oświadcza, że nie ma żadnych zastrzeżeń do Przedmiotów Użyczenia wraz z akcesoriami, w tym do ich
stanu technicznego i jakości.
§4
Użyczający wyraża zgodę, by Biorący do używania udostępnił Przedmioty Użyczenia osobom realizującym Umowę w jego imieniu
(dalej: Użytkownicy). Biorący do używania zobowiązuje się, że nie będzie udostępniał Przedmiotów Użyczenia innym osobom oraz
podmiotom.
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§5
Biorący do używania w terminie trzech dni od dnia wydania Przedmiotów Użyczenia Użytkownikom, dostarczy Użyczającemu imienny
wykaz Użytkowników, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Porozumienia.
§6
1. Biorący do używania jest zobowiązany:
a) zapoznać Użytkowników z „Informacją dla Użytkowników o zasadach korzystania z terminali do płatności bezgotówkowych przy
realizacji usług przez podwykonawców PP S.A.”,
b) odebrać od każdego Użytkownika oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami, o których mowa w lit. a oraz wyrażeniu ich akceptacji
i przyjęcia do realizacji (dalej: Oświadczenie),
c) dostarczyć Użyczającemu Oświadczenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez Użytkowników świadczenia usług z wykorzystaniem
Przedmiotów Użyczenia.
2. Biorący do używania zobowiązuje się, że nie powierzy Przedmiotów Użyczenia Użytkownikom, którzy nie zostaną zapoznani z
zasadami, o których mowa w ust. 1 lit. a oraz nie złożą Oświadczenia.
3. „Informacja dla Użytkowników” o zasadach korzystania z terminali do płatności bezgotówkowych przy realizacji usług przez
podwykonawców PP S.A.” wraz z Oświadczeniem stanowi załącznik nr 1 do Porozumienia.
§7
1. Biorący do używania zobowiązany jest do używania Przedmiotów Użyczenia zgodnie z Porozumieniem, przeznaczeniem i
właściwościami Przedmiotów Użyczenia oraz wyłącznie do realizacji zadań wynikających z Umowy.
2. Biorący do używania zobowiązany jest do dbałości o stan techniczny Przedmiotu Użyczenia, a także o każdorazowe przygotowanie
urządzenia do pracy, w tym jego naładowanie oraz każdorazowe uruchomienie w momencie rozpoczęcia świadczenia usługi dla
Użyczającego.
3. Biorący do używania odpowiada za wszelkie szkody powstałe w mieniu Użyczającego, które wystąpią z powodu niewykonania lub
nienależytego wykonania Porozumienia przez Biorącego do używania, jak i Użytkowników oraz za szkody powstałe w Przedmiotach
Użyczenia lub w związku z używaniem Przedmiotów Użyczenia, które wystąpią z powodu działania lub zaniechania Biorącego do
używania, jak i Użytkowników.
4. W przypadku używania Przedmiotu Użyczenia przez Biorącego do używania lub Użytkownika w sposób sprzeczny z Porozumieniem
lub Umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem Przedmiotów Użyczenia, powierzenia Przedmiotu Użyczenia innej osobie lub
podmiotowi niż wskazany w § 4 lub Użytkownikowi, o którym mowa w § 6 ust. 2 lub naruszenia innych istotnych postanowień
Porozumienia, Biorący do używania zapłaci Użyczającemu karę umowną w wysokości 500 zł. za każde zdarzenie. Jeśli szkoda
przekroczy wartość kary umownej Użyczający ma prawo dochodzić naprawienia całości szkody na zasadach ogólnych.
5. Użyczający może dokonać potrącenia kary umownej z dowolnego zobowiązania wobec Biorącego do używania lub dokonać
zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Biorący do używania wyraża zgodę.
§8
Biorący do używania oświadcza, że przed przyjęciem do używania Przedmiotów Użyczenia został przeszkolony przez Użyczającego z
zasad bezpieczeństwa oraz zdobył niezbędną wiedzę w zakresie pozwalającym na świadczenie usług z wykorzystaniem Przedmiotów
Użyczenia oraz zapewni możliwość szkolenia użytkownikom.
§9
W przypadku uszkodzenia Przedmiotów Użyczenia Biorący do używania zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy, a w przypadku
utraty lub uszkodzenia niemożliwego do naprawy – zwrotu wartości Przedmiotów Użyczenia według wartości na dzień powstania
szkody bez względu na możliwość skorzystania z prawa regresu w stosunku do Użytkownika.
§ 10
Biorący do używania nie będzie ingerował w oprogramowanie zainstalowane na Przedmiotach Użyczenia, nie będzie również osobiście
lub za pomocą osób trzecich naprawiać Przedmiotów Użyczenia, nie będzie również usuwał z Przedmiotu Użyczenia karty SIM.
Biorący do używania zobowiązuje się zobowiązać Użytkowników w powyższym zakresie i ponosi pełną odpowiedzialność za
naruszenie przez Użytkowników powyższego zakazu.
§ 11
Użyczający informuje, że Przedmioty Użyczenia mogą posiadać urządzenie, które pozwala na ich lokalizowanie..
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§ 12
1. Koszty eksploatacji Przedmiotów Użyczenia wynikające z ich używania zgodnego z przeznaczeniem oraz w związku z realizacją
Umowy, ponosi Użyczający.
2. Koszty wynikające z użytkowania Przedmiotów Użyczenia niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w ust. 1 oraz do celów
innych niż wynikające z realizacji Umowy ponosi Biorący do używania .
§ 13
1. Biorący do używania oświadcza, że w przypadku powstania należności, o których mowa w § 7 ust. 4, § 9 oraz w § 12 ust. 2 powyżej
wyraża zgodę na ich pokrycie, a w przypadku odmowy uiszczenia należności wyraża zgodę na ich zaspokojenie z zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy.
2. Podstawą rozliczeń w przypadku należności, o których mowa w § 12 ust. 2 będzie wykaz usług realizowanych na Przedmiotach
Użyczenia niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz do celów innych niż wynikające z realizacji Umowy. Rozliczenie nastąpi w
kwartalnym okresie rozliczeniowym.
3. Należności, o których mowa w § 9 oraz w § 12 ust. 2 dokumentowane będą stosownymi dowodami księgowymi – odpowiednio notą
księgowa i fakturą oraz regulowane będą przelewem na konto wskazane w dowodzie księgowym w terminie 21 dni od daty wystawienia
dowodu księgowego. Biorący do używania, dokonując zapłaty, zobowiązany jest wskazać w tytule przelewu numer faktury VAT lub noty
księgowej.
4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Użyczającego. .
§ 14
Biorący do używania zobowiązuje się niezwłocznie informować Użyczającego o utracie lub awarii Przedmiotów Używania w celu
zapewnienia zastępczych Przedmiotów Użyczenia. W przypadku braku zgłoszenia utraty lub awarii Przedmiotu Użyczenia Biorący do
używania może zostać obciążony karą umowną w wysokości 200 zł z tytułu każdego zdarzenia. .
§ 15
Biorący do używania zobowiązany jest do zwrotu Przedmiotów Użyczenia najpóźniej w dniu wygaśnięcia Umowy.
Zasady ochrony informacji Stron regulują zapisy w Umowie wskazanej w tytule porozumienia. .
§ 16
1. Porozumienie zostaje zawarte na okres trwania Umowy.
2. W sprawach dotyczących Porozumienia należy się kontaktować za pośrednictwem:
1) ze strony Użyczającego:
a) osoba do kontaktu: .........................................,
b) adres do doręczeń: .........................................,
c) telefon stacjonarny nr: .........................................,
d) telefon komórkowy nr: .........................................,
e) adres e-mail: .........................................

2) ze strony Biorącego do używania:
a) osoba do kontaktu: .........................................
b) adres do doręczeń .........................................
c) telefon stacjonarny nr .........................................
d) telefon komórkowy nr .........................................
e) adres e-mail .........................................
3. Zmiana Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Użyczający może rozwiązać Porozumienie, bez podania powodu, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który wynosi 14 dni.
Użyczający może wypowiedzieć Porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez druga Stronę
postanowień Umowy. Wypowiedzenie Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W każdym czasie Porozumienie może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisu powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu
cywilnego.
7. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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Załączniki:
1. Oświadczenie dla użytkowników o zapoznaniu się z zasadami korzystania z terminali do płatności bezgotówkowych przy realizacji
usług przez podwykonawców PP S.A.
2. Protokół przekazania terminali do płatności bezgotówkowych wraz z akcesoriami.
3. Imienny wykaz użytkowników .

....................................................................................................

Użyczający:....................................................................................................

Biorący do używania:

strona 4 z 4

