UMOWA PRZECHOWANIA

zwana dalej Umową, zawarta w dniu …………….. w ___________________ pomiędzy:
………………. wpisanym do……………..pod numerem……………….., NIP……………….,
REGON………………,
reprezentowanym przez:

1)............................................................................................................................................,

2) ...........................................................................................................................................,
zwanym dalej Przechowawcą
a

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
reprezentowanym przez:

1)............................................................................................................................................,

2) ...........................................................................................................................................,
zwanym dalej Składającym.

§1
1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie towary będące przedmiotem
umowy dostawy z dnia ……………….. w asortymencie i cenach określonych w Załączniku
nr 1 do Umowy.
2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na bloku
operacyjnym, które znajduje się ________________________________________________
– osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan___________________
3. Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest
Pani/Pan __________________________________________

§2
1. Składający dostarczy Przechowawcy Przedmiot przechowania w terminie 14 dni od daty
rozpoczęcia obowiązywania Umowy.
2. Przyjęcie Przedmiotu przechowania dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia
będącego Załącznikiem nr 2 do Umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego
przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron Umowy.
3. Szczegółowy opis stanu technicznego Przedmiotu przechowania, sporządzony przez
Przechowawcę, znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy.
§3
Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania Przedmiotu przechowania
tak, by zachować go w stanie nie pogorszonym.
§4
Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia Przedmiotu
przechowania.
§5
Składający może odebrać Przedmiot przechowania po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy
pisemnie, faksem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.
§6
1. Przechowawca ma prawo kupić Przedmiot przechowania na potrzeby własne przy
zachowaniu procedur opisanych w umowie.
2. O pobraniu Przedmiotu przechowania Przechowawca powiadamia Składającego w terminie
3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
3. Za pobrany Przedmiot przechowania Składający obciąży Przechowawcę na podstawie faktury
VAT z terminem zapłaty 30 dni od daty doręczenia jej do Przechowawcy. Ceny za zakupiony
Przedmiot przechowania Składający ustali zgodnie z postanowieniami umowy dostawy, o
której mowa w par.1 ust.1 Umowy.
4. Przechowawca zobowiązuje się do pobierania Przedmiotu przechowania według daty
ważności, począwszy od najkrótszej dla danego asortymentu.
§7
Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości wymienionych
w Załączniku nr 1 do Umowy towarów oddanych na przechowanie, zgodnie z zamówieniami
przekazanymi przez Przechowawcę pisemnie, faksem lub telefonicznie i przy zachowaniu przez
niego procedur opisanych w § 2 Umowy.

§8
1. Składający może dokonać spisu z natury Przedmiotu przechowania u Przechowawcy oraz
dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z
Przechowawcą terminie.
2. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie
uzgodnionym z Przechowawcą.
§9
1.Umowa została zawarta na czas określony od ……………… do ……………
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia.
3.Umowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 Umowy.

§10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§11
W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą
przepisy kodeksu cywilnego.

§12
Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Umowy lub z jej naruszenia, rozwiązania lub
nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy
Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, zgodnie z zasadami arbitrażu określonymi w regulaminie i
statucie tego Sądu.
§13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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