UMOWA UŻYCZENIA INSTRUMENTU MUZYCZNEGO
zawarta w dniu ……………………….. r., w Warszawie, pomiędzy:
Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie, ul.Miodowa 22 C-D
NIP 525-224-13-61, zwanym dalej
„Użyczającym”, reprezentowanym przez:……………………………………………………...
a
………………………………., zam. ………………………. ……………………………….,
będącym uczniem Użyczającego, reprezentowanym przez …………………………………….
zam. ………………………………………………………………………..legitymującym/ą się
dowodem
osobistym
o
numerze:
………………..,
PESEL:
………………………….tel…………………...…..., będący rodzicem (prawnym opiekunem).
zwanym/ą dalej „Biorącym”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub osobno „Stroną”
§ 1.
1.
Użyczający
oświadcza,
że
jest
właścicielem
instrumentu
muzycznego
...............................……………………………………………………… (zwanego dalej w
skrócie: instrumentem lub przedmiotem użyczenia).
2. Użyczający oświadcza, że przedmiot użyczenia nie jest obciążony prawem lub prawami
osób trzecich oraz że nie istnieją jakiekolwiek inne okoliczności ograniczające lub
uniemożliwiające rozporządzanie przez Użyczającego przedmiotem użyczenia w zakresie
oddania go do bezpłatnego używania.
3. Użyczający oświadcza, że instrument, o którym mowa w ust. 1 jest w stanie technicznym,
przydatnym do umówionego użytku.
§ 2.
1. Użyczający oddaje do bezpłatnego używania instrument, o którym mowa w § 1 ust. 1
umowy, a Biorący instrument ten przyjmuje.
2. Użyczany instrument będzie wykorzystywany przez Biorącego wyłącznie do realizacji
programu szkolnego.
3. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie instrumentu w innych celach niż wskazany w ust 2.
§ 3.
1. Biorący oświadcza, że instrument, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy widział i że nie
wnosi zastrzeżeń do jego wyglądu, stanu technicznego i właściwości.

2. Wydanie przedmiotu użyczenia Biorącemu następuje wraz z podpisaniem niniejszej
umowy.
§ 4.
1. Biorący zobowiązuje się do:
1) używania przedmiotu użyczenia zgodnie z umową i jego przeznaczeniem.
2) właściwego przechowywania instrumentu i dbałości o niego jak o własny.
3) właściwego przewozu przedmiotu użyczenia,
4) informowania Użyczającego o wszelkich usterkach i konieczności dokonywania
konserwacji lub napraw wykraczających poza zwykłą dbałość.
5) naprawiania szkód powstałych z winy Biorącego.
2. Biorący ma prawo dokonać nakładów zwiększających wartość przedmiotu użyczenia.
za zgodą Dyrektora i w zakresie uzgodnionym każdorazowo w formie pisemnej.
3. Biorący nie jest uprawniony do oddania przedmiotu użyczenia w najem, podnajem ani do
dalszego bezpłatnego używania osobom trzecim.
§ 5.
1. Biorący pokrywa koszty zużycia przedmiotu użyczenia i jego bieżących napraw nie
wynikających z winy Biorącego w wysokości 300zł za jeden rok szkolny, płatną w dwóch
równych ratach do dnia 15 września i 15 stycznia danego roku kalendarzowego.
2. Kwota o której mowa w ust. 1 powinna być wpłacona na konto Użyczającego nr 04 1010
1010 0094 0713 9134 0000.
3. Biorący może samodzielnie pokryć koszty bieżącej konserwacji i bieżących napraw
instrumentu po uzyskaniu zgody Użyczającego.
§ 6.
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, od dnia ………………. r. do dnia
………………. r.
2. Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok szkolny w przypadku złożenia
przez Biorącego stosownego wniosku pozytywnie zaopiniowanego przez Nauczyciela
najpóźniej do dnia 10 czerwca danego roku kalendarzowego jednak nie później niż do dnia
20 czerwca danego roku kalendarzowego.
§ 7.
1. Użyczającemu służy prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, w
przypadku:
1) oddania przedmiotu użyczenia w najem, podnajem, albo do bezpłatnego używania osobom
trzecim bez zgody Użyczającego,

2) używania przedmiotu użyczenia w sposób sprzeczny z umową, w tym wykorzystywania
przedmiotu użyczenia do celów pozaszkolnych,
3) nienależytego przechowywania przedmiotu użyczenia,
4) nienależytego zabezpieczenia przewozu przedmiotu użyczenia.
2. Każda ze Stron w każdym czasie może wypowiedzieć umowę z zachowaniem
dwutygodniowego terminu wypowiedzenia.
§ 8.
1. Po upływie okresu użyczenia, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy lub po
wypowiedzeniu umowy przez którąkolwiek ze Stron, Biorący zobowiązuje się bezzwłocznie,
bez żadnych dodatkowych wezwań, zwrócić przedmiot użyczenia w stanie niepogorszonym,
co zostanie potwierdzone przez Strony protokołem odbioru przedmiotu użyczenia.
2. W przypadku prawomocnej decyzji o skreśleniu z listy uczniów, rezygnacji z nauki w
Szkole, ukończenia Szkoły - Biorący zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu użyczenia w
trybie natychmiastowym, bez wzywania go przez Użyczającego.
3. Biorący jest zobowiązany zwrócić przedmiot użyczenia do siedziby Użyczającego
najpóźniej w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku jego zwrotu.
4. Podstawą ustalenia stanu technicznego przedmiotu użyczenia po upływie okresu
obowiązywania umowy będzie protokół odbioru, sporządzony i podpisany przez Strony
niezwłocznie po wydaniu przedmiotu użyczenia.
§ 9.
1. W przypadku niezwrócenia Użyczającemu przez Biorącego przedmiotu użyczenia w
terminie określonym w § 8 ust 3 Użyczający może nałożyć na biorącego karę umowną w
wysokości 5zł za każdy dzień zwłoki.
2. Kara umowna nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Użyczającego roszczeń
odszkodowawczych na zasadach ogólnych.
§ 10.
1. W razie zniszczenia lub utraty przedmiotu użyczenia z winy Biorącego, Biorący zapłaci
równowartość wartości rynkowej przedmiotu użyczenia .
2. W przypadku uszkodzenia przedmiotu użyczenia, Biorący niezwłocznie, jednak nie później
niż w terminie trzech dni, zawiadamia o tym fakcie Użyczającego, który podejmuje decyzję o
sposobie naprawy i sposobie pokrycia jej kosztów, z zastrzeżeniem, że:
a. w razie uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia lub pierwotnych wad
przedmiotu użyczenia, zwalnia z odpowiedzialności Biorącego;
b. w razie uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej obsługi lub uszkodzeń
mechanicznych kosztami obciąża Biorącego.

§ 11.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i
dokonywane będą w formie aneksów do niniejszej umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd dla siedziby
Użyczającego
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
§ 12.
Opis stanu technicznego instrumentu , futerału na dzień wydania .
Instrument………………………….…..nr fabr…………………nr inwent…….…………
Futerał………………………………….nr fabr………….………nr inwent……….………
Stan techniczny inst………………………………………………………………..……........
Podpis Pedagoga………………………………………

Użyczający

Wydający

……………………………..

……………..

Biorący
………………………….

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Użyczania Instrumentów z
dnia 01.09.2015 ,który dostępny jest u Kierownika Administracyjno- Gospodarczego lub na
stronie internetowej Szkoły w zakładce info dla uczniów .
oraz, że otrzymałem:
1. ………………………………………../………………………………………….
2. ………………………………………/……………………………………………
3. ………………………………………/……………………………………………

Biorący………………………………………………………..

