Umowa dzierżawy sprzętu medycznego nr ………….

Zawarta w dniu .… (dzień/miesiąc/rok) ……. w …..… (miejscowość) ……… za pośrednictwem Sklepu Medycznego ORTOPULS Kinga Chwist ul. Sosnowa 16 42-290 Blachownia
zwanym dalej w niniejszej umowie „Agent” pomiędzy: „Reha Fund" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Staniewicka 14; 03-310 Warszawa (tel. 792-940-740), zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod
numerem KRS 0000087053, zwaną dalej w niniejszej Umowie „Wydzierżawiającym" a
………….…………....….…… (imię / nazwisko) …………..……..………....

zamieszkałym(ą) w .....……………………..….……………………..…

(miejscowość) ,

(kod pocztowy) …………….……....

przy ul. ………..… (nazwa ulicy / nr domu / nr mieszkania) ………....... legitymującym(ą) się dowodem osobistym

……..…(nr i seria dowodu osobistego)…….…. PESEL: ……………………………………..…….. ; kontakt …………………. (nr telefonu) …………..…………

zwanym

dalej w niniejszej Umowie „Dzierżawcą".

Dane do faktury: …………………….… (imię / nazwisko) ……………….………….….. adres: .......................................................................…..…
(miejscowość) ,

(kod pocztowy) ………………………………..……............

ul. ………………………………………..…...… (nazwa ulicy / nr domu / nr

mieszkania) ……………………………………….....

Adres do wysyłki: ……………………… (imię / nazwisko) ……………………………... adres:

.....................................................................…..…

(miejscowość) ,

(kod pocztowy) …………………………………………......

ul. ……………………………………………..… (nazwa ulicy / nr domu / nr

mieszkania) ………………………………….….......

§1

1.

Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy do używania, stanowiący własność Wydzierżawiającego, koncentrator
tlenu Devilbissa, którego nr seryjny oraz stan licznika będzie podany na dokumencie faktura VAT .

2.

Dzierżawca nie posiada w stosunku do przedmiotu dzierżawy innych praw niż wynikające z niniejszej umowy.
Wydzierżawiający oświadcza, że zawarcie przez niego niniejszej umowy nie narusza żadnych praw osób
trzecich.
Wydanie przedmiotu dzierżawy Dzierżawcy nastąpi za pośrednictwem przesyłki kurierskiej DPD na koszt
Dzierżawcy, na adres dostawy wskazany powyżej, co Dzierżawca potwierdza przez podpisanie listu
przewozowego.

3.

§2

1. Dzierżawca jest odpowiedzialny za przekazany mu przedmiot dzierżawy do momentu zwrotu
Wydzierżawiającemu.

2. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia przedmiotu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest zawiadomić

Wydzierżawiającego niezwłocznie po zaistnieniu takiego faktu, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty
zaistnienia zdarzenia.

3. Dzierżawca zobowiązuje się użytkować przedmiot dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem i załączoną instrukcją
obsługi.

4. Dzierżawca zobowiązany będzie do udostępnienia Wydzierżawiającemu przedmiotu dzierżawy do konserwacji
w serwisie Wydzierżawiającego w terminie, o którym Dzierżawca zostanie uprzednio poinformowany przez
Wydzierżawiającego.

5. W przypadku awarii przedmiotu dzierżawy z winy Dzierżawcy koszty zwrotu przedmiotu dzierżawy w drodze
przesyłki kurierskiej do serwisu oraz koszty przeglądu technicznego będą pokryte przez Dzierżawcę.

6. Dzierżawca ponosi odpowiedzialność względem Wydzierżawiającego wyłącznie za szkody wynikające z

zawinionego (wina umyślna i nieumyślna) działania. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotu
dzierżawy, Dzierżawca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania obejmującego wartość przedmiotu
dzierżawy oraz utracone korzyści, jakie Wydzierżawiający by osiągnął, gdyby przedmiot dzierżawy nie
zostałby utracony lub uszkodzony.

7. Dzierżawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Wydzierżawiającego udostępniać przedmiotu dzierżawy
do bezpłatnego używania osobie trzeciej ani dzierżawić go osobom trzecim.
§3

1. Strony ustalają wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego na kwotę 140 zł brutto (słownie: sto

czterdzieści złotych), uwzględniającej 23 % podatek VAT. Czynsz będzie płatny przelewem na rachunek
bankowy Wydzierżawiającego z góry do 10-go dnia każdego miesiąca, na konto Wydzierżawiającego w
Raiffeisen Bank Polska S.A. 91 1750 0009 0000 0000 3998 2536.

2. Czynsz dzierżawny o którym mowa w ust. 1 płatny będzie przez Dzierżawcę na podstawie wystawionej przez
Wydzierżawiającego faktury VAT.

§4
1.

Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

2. Umowa może zostać wypowiedziana przez Wydzierżawiającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a. opóźnienia Dzierżawcy z zapłatą czynszu dzierżawnego za jeden okres płatności,

b. naruszenia przez Dzierżawcę §2 ust. 2 niniejszej umowy,
c. naruszenia przez Dzierżawcę §2 ust. 3 niniejszej umowy,
d. naruszenia przez Dzierżawcę §2 ust. 5 niniejszej umowy,
e. naruszenia przez Dzierżawcę §2 ust. 6 niniejszej umowy,
f. naruszenia przez Dzierżawcę §2 ust. 8 niniejszej umowy,
bez wzywania Dzierżawcy do zaniechania naruszeń postanowień umowy.
3.

Dzierżawca może wypowiedzieć niniejszą umowę w każdym czasie. Dzierżawca zobowiązany będzie do
zapłaty czynszu dzierżawnego za cały miesiąc, w miesiącu w którym wypowie niniejszą umowę.

4.

Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy

Wydzierżawiającemu w oryginalnym opakowaniu, w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z
normalnej eksploatacji. W przypadku braku oryginalnego opakowania Dzierżawca zostanie obciążony fakturą
VAT w wys. 100,00 zł netto (słownie: sto złotych, 0/100).
5.

W przypadku opóźnienia przez Dzierżawcę ze zwrotem przedmiotu dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany
będzie do zapłaty na rzecz Wydzierżawiającemu kary umownej w wysokości podwójnej stawki czynszu
dzierżawnego określonego w §3 ust. 1 umowy obliczonej proporcjonalnie do czasu trwania opóźnienia.

6.

Zapłata przez Dzierżawcę kary umownej określonej w ust. 5 nie wyłącza prawa Wydzierżawiającego do
dochodzenia od Dzierżawcy odszkodowania na zasadach ogólnych ponad kwotę o której mowa w ust. 5.

§5

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory zaistniałe w związku lub w wyniku niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy
dla siedziby Wydzierżawiającego.

3.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Agent:

Dzierżawca:

