UMOWA WYPOŻYCZENIA

kopii eksponatów ze zbiorów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
w Oświęcimiu

Sporządzona i zawarta na Warunkach Wypożyczenia, dołączonych do niej, pomiędzy:

Nazwa Wypożyczającego: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Adres:

32-603 Oświęcim, ul. Więźniów Oświęcimia 20

wpisane do rejestru:

instytucji kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pod nr RNIK 22/92

reprezentowane przez :

dr Piotra M.A. Cywińskiego – Dyrektora
Małgorzatę Mentelską – Główną księgową

oraz
Nazwa Pożyczającego:

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

Adres:

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

wpisane do rejestru

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

reprezentowane przez:

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

Przedmiotem niniejszej Umowy jest wypożyczenie kopii eksponatów, zwanych dalej w
Umowie obiektami.
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§ 1 Wystawa
Tytuł: .........................................................................................
Miejsce eksponowania: ..............................................................

§ 2 Okres wypożyczenia obiektów
Terminy: ...................................................................................

§ 3 Obiekty wypożyczone :
.................................................................................................
.................................................................................................

§ 4 Koszty
Pożyczający pokryje koszt transportu wypożyczanych obiektów z siedziby Wypożyczającego
do miejsca gdzie obiekty będą wystawiane (§

1) oraz z miejsca gdzie obiekty będą

wystawiane do siedziby Wypożyczającego.

§ 5 Warunki wypożyczenia
określone zostały w Załączniku nr. 1 do niniejszej Umowy

§ 6 Odbiór i adres zwrotny
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
ul. Więźniów Oświęcimia 20
32-603 Oświęcim, Polska

§ 7 Osoby do kontaktów:
Wypożyczający:
Nazwisko: Elżbieta Brzózka – kierownik Działu Zbiorów
Telefon: 33 8448017
Faks: 33 8431863
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Pożyczający:
Nazwisko: .............................................
Telefon:

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

Faks:

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

§ 8 Odstąpienie, wypowiedzenie
1. Wypożyczający może odstąpić od

umowy wypożyczenia lub wypowiedzieć

postanowienia jakiejś jej części w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do
Pożyczającego ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Pożyczający nie wykonuje
obowiązków wynikających z umowy wypożyczenia.
2. W wypadku wystąpienia jakiegoś uchybienia, wszystkie prawa Pożyczającego
wynikające z tej umowy bezzwłocznie ustają i wygasają. Pożyczający bezzwłocznie
przeniesie obiekty wypożyczone do miejsca określonego przez Wypożyczającego.
Wypożyczający może odzyskać od Pożyczającego wszystkie uzasadnione koszty, w
tym koszty sądowe i wydatki.
3. Pożyczający jak również Wypożyczający mogą rozwiązać umowę za 14-dniowym
terminem wypowiedzenia.
§ 9 Właściwość sądu

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Wszelkie spory lub nieporozumienia pomiędzy Wypożyczającym i Pożyczającym,
wynikające z tej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji. Jeśli negocjacje
zawiodą, strony poddają wynikłe lub mogące wyniknąć spory majątkowe pod
rozstrzygnięcie sądów polskich z siedzibą właściwą dla Wypożyczającego.

4. Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach , jeden
egzemplarz dla Pożyczającego a dwa egzemplarze dla Wypożyczającego.
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Pożyczający:

Wypożyczający:

__________________________

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

__________________________

w Oświęcimiu

dr Piotr M.A Cywiński, Dyrektor

Małgorzata Mentelska, Główna księgowa

Data:

Data:

Załącznik nr 1
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Warunki Wypożyczenia

§ 1 Warunki ogólne

pkt 1. Wypożyczający wypożycza kopie eksponatów wymienione w Umowie wypożyczenia.
Obiekty wypożyczone mogą być używane w celu i przez okres wymieniony jedynie w
niniejszej

umowie

wypożyczenia.

Obiekty

wypożyczone

mają

być

zwrócone

Wypożyczającemu bez opóźnienia i specjalnego żądania. Jeśli Pożyczający naruszy
jakiekolwiek warunki umowy, Wypożyczający może odstąpić od umowy i wezwać do zwrotu
obiektów na koszt Pożyczającego, oraz domagać się odszkodowania.
pkt 2. Pożyczający musi pokryć wszystkie koszty wypożyczenia. Nie ma prawa do
udostępniania wypożyczonych obiektów osobom trzecim. Nie wolno mu obiektów, kopiować
ani poddawać renowacji bez otrzymania uprzedniej zgody Wypożyczającego na piśmie.
Zobowiązuje się do wystawienia lub magazynowania obiektów z należytą dbałością o ich
bezpieczeństwo.
pkt 3. Wypożyczający i Pożyczający zobowiązują się traktować wszelkie umowy pomiędzy
sobą lub z osobą trzecią dotyczącej tej Umowy Wypożyczenia jako poufne.

§ 2 Koszty
pkt 1. Koszty w związku z obiektami wypożyczonymi, uzgodnione przez Wypożyczającego
i Pożyczającego, ponosi Pożyczający:
-

koszt transportu

pkt 2. Żadna ze stron w tej umowie nie ma prawa do zaciągania żadnych finansowych ani
innych zobowiązań w imieniu drugiej strony bez uprzedniej umowy.
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§ 3 Odpowiedzialność

pkt 1. Wypożyczone obiekty będą chronione od wszystkich ryzyk na wypadek fizycznej
utraty lub szkody z jakiejkolwiek przyczyny w trakcie przewozu tam i z powrotem , oraz na
miejscu w Muzeum lub tymczasowym miejscu przechowywania.
pkt 2. W przypadku całkowitej utraty, musi zostać wypłacona wartość strat szacowana na
dzień zawarcia Umowy na...................... złotych (netto). Wartość ta jest uzgodniona i nie
podlega kwestionowaniu. W przypadku uszkodzeń, koszt renowacji jak również obniżenia
wartości obiektu zostanie oszacowany przez Wypożyczającego.
pkt 3. Wyceny wypożyczanych obiektów dokonuje Wypożyczający w porozumieniu
z Pożyczającym.
pkt 4. Wypożyczającego należy bezzwłocznie informować w przypadku utraty lub szkody.
Szkodę należy zarejestrować w formie raportu ze stanu obiektu, do którego dołącza się
zdjęcia i przesyła Wypożyczającemu w terminie do 3 dni. Pożyczający pokrywa niezbędne
koszty inspekcji dokonywanej przez pracowników Wypożyczającego.
pkt 5.

Pożyczający zabezpieczy właściwą ochronę obiektom wypożyczonym. Obiekty

powinny zostać zachowane w stanie, w jakim zostały otrzymane, a Pożyczający ma wykazać
się najlepszą możliwą dbałością o te obiekty.
pkt 3. Pożyczającemu nie wolno wprowadzać żadnych zmian w stanie obiektów bez
uprzedniej zgody na piśmie od Wypożyczającego.

§ 4 Pakowanie i transport
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pkt 1. Transport obiektów wypożyczonych do i z miejsca przeznaczenia ma odbyć się na
koszt i odpowiedzialność Pożyczającego.
pkt 2. Przeniesienie, pakowanie, rozpakowanie i transport muszą odbywać się ze
starannością o stan zachowania wypożyczanych obiektów.

Pożyczający:

Wypożyczający:

___________________________

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

___________________________

w Oświęcimiu

dr Piotr M.A Cywiński, Dyrektor

Małgorzata Mentelska, Główna księgowa

Data:

Data:
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