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SN.7301.       .        

UMOWA 

zawarta w Warszawie w dniu ……………. pomiędzy: 

Skarbem Państwa — Archiwum Państwowym w Warszawie, z siedzibą w Warszawie (00–270) przy ul. 

Krzywe Koło 7, zwanym dalej „Archiwum”, NIP 5252099696, reprezentowanym przez dyrektora 

……………………….., z jednej strony, a ……………………………., z siedzibą w …………………. 

(00–000), ul. …………………………………., NIP 62660004392, reprezentowanym przez 

…………………………….., zwanym dalej …………………….., została zawarta umowa następującej 

treści: 

§ 1 

1. Umowa zostaje zawarta w związku z organizowaną przez ………………… ekspozycją 

wystawienniczą pt. ………………………………………………………………. 

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest nieodpłatne użyczenie ……………. przez Archiwum 

następujących elementów: ………… plansz wystawy o wymiarach …………. cm, zwanych dalej 

„planszami”. 

3. Archiwum oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu użyczenia i jest uprawnione do dysponowania 

nim. 

§ 2 

1. Archiwum użycza ………………. w bezpłatne używanie plansze w celu ich użytkowania na terenie 

……………………………….. (ul. …………………….., 00–000 Bytom) w okresie 

……………………., a ………………. bierze plansze w używanie i zobowiązuje się do ich 

używania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do bieżącej konserwacji i uzupełnienia zużytych bądź 

zniszczonych elementów. 

2. Umowa zostaje zawarta na czas trwania ekspozycji określony w ust. 1 obejmujący również czas 

transportu przedmiotu użyczenia do miejsca ekspozycji i transportu powrotnego. 

3. ………………………. na własny koszt lub przy użyciu własnych środków transportu 

przetransportuje przedmiot użyczenia do miejsca ekspozycji wskazanego w ust. 1, a następnie zwróci 

go również na własny koszt lub przy użyciu własnych środków transportu do magazynu Oddziału w 

Otwocku Archiwum (ul. Górna 7, 05-400 Otwock). 

4. Z chwilą przekazania przez Archiwum przedmiotu użyczenia na …………….. przechodzi 

odpowiedzialność za zabezpieczenie przedmiotu użyczenia przed uszkodzeniem, utratą lub 

zniszczeniem, aż do chwili zwrotu do magazynu Oddziału w Otwocku Archiwum, potwierdzonej 

protokołem odbioru stwierdzającym, że przedmiot użyczenia jest wolny od wszelakich wad. 

5. ……………………… zobowiązuje się wykorzystywać przedmiot użyczenia wyłącznie w umówionych 

celach, wynikających z umowy oraz należytej dbałości o zachowanie jego stanu, ponad ten wynikający z 

normalnego używania. 

6. Przekazanie i odbiór przedmiotu użyczenia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez 

obie Strony. 

7. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 6, sporządzony zostanie w dwóch egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

8. Przedstawicielem ze strony Archiwum do spraw związanych z realizacją umowy będzie 

…………………………, ………………………………… (tel. ………………, mail: ……………..). 

9. Przedstawicielem ze strony …………………… do spraw związanych z realizacją Umowy będzie 

…………………, ………………………….. (tel. ……………………..; mail: …..............................). 

10. ……………. nie jest upoważnione do dalszego wypożyczania przedmiotu użyczenia osobom trzecim. 

11. W przypadku rażącego naruszania przez ………….. postanowień umowy, w szczególności 

wykorzystywania przedmiotu użyczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub braku dbałości 
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…………….. o zachowanie przedmiotu użyczenia w stanie należytym (tj. wynikającym z bieżącego 

używania), Archiwum może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 3 

1. ………………..  zobowiązuje się: 

1) do użytkowania przedmiotu użyczenia w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu i 

właściwościom w konsultacji z Archiwum, a także zgodnie z niniejszą umową,  

2) zapewnić bezpieczeństwo przed utratą, uszkodzeniami lub zniszczeniem przedmiotu 

użyczenia w trakcie jego użytkowania i transportu, 

3) do niezwłocznego poinformowania Archiwum o wszelkich istotnych okolicznościach 

związanych z realizacją niniejszej umowy, w szczególności o ewentualnej awarii lub 

uszkodzeniu przedmiotu użyczenia, 

4) do zwrotu przedmiotu użyczenia Archiwum bez uprzedniego wezwania do siedziby 

Archiwum, w stanie niepogorszonym, co zostanie stwierdzone protokołem odbioru 

podpisanym przez obie Strony. ………………… jest zobowiązane do zwrotu przedmiotu 

użyczenia w takim stanie, w jakim je otrzymało. Stan przedmiotu użyczenia zostanie 

każdorazowo stwierdzony pisemnie przed i po użyczeniu, 

5) pokryć wszelkie koszty utrzymania przedmiotu użyczenia, niezbędne do jego zachowania w 

niezmienionym stanie, a w szczególności zobowiązuje się pokryć koszty transportu w obie strony z 

uwzględnieniem pakowania oraz zabezpieczenia przedmiotu użyczenia przed utratą, zniszczeniem 

i uszkodzeniem oraz ewentualne koszty naprawy. 

§ 4 

Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem ich 

nieważności. 

§ 5 

W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i 

innych ustaw. 

§ 6 

Strony ustalają, że ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą starały się 

rozwiązywać w drodze polubownej, a w razie braku porozumienia — spory te zostaną poddane pod 

rozstrzygnięcia sądu cywilnego właściwego dla siedziby Archiwum. 

§ 7 

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Archiwum 

oraz dla Muzeum. 

 

ARCHIWUM PAŃSTWOWE  

W WARSZAWIE 

 

……………………………………………  

………………………… 

 

 

 

 

 

 


