Umowa przechowania kolekcji numizmatów
zawarta dnia 27 lipca 2016 r. w Chrzanowie pomiędzy:
Sławomirem Gawędą, zam. ul. Stefana Jaracza 15, 32 – 500 Chrzanów, PESEL: 76090912547,
legitymującym się dowodem osobistym nr AAB 25877, [1]
zwanym w dalszej części umowy „Przechowawcą”,
a
Julią Rusałką, zam. ul. Pocztowa 4, 32 – 500 Chrzanów, PESEL: 89050512547, legitymującą się
dowodem osobistym nr ABC 123456, [1]
zwaną w dalszej części umowy „Składającą”,
zwanymi w dalszej części umowy łącznie „Stronami”,
o następującej treści:
§1
1. Składająca oddaje na przechowanie Przechowawcy trzy klasery numizmatów o łącznej wartości
15 000 zł. Spis numizmatów stanowi załącznik do niniejszej umowy. [2]
2. Usługa przechowania będzie realizowana w okresie do dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 28
października 2016 r.
§2
Przechowawca zobowiązuje się przechowywać powierzone rzeczy w sejfie.
§3
1. Za przechowanie strony ustalają wynagrodzenie w kwocie 500 zł brutto za każdy miesiąc
przechowania przedmiotu umowy. [3]
2. Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie z dołu na podstawie rachunku wystawionego przez
Przechowawcę każdorazowo po upływie miesiąca.
3. Zapłata zostanie dokonana na konto Przechowawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia
Składającej prawidłowo wystawionego rachunku.
§4
Przechowawca nie jest uprawniony bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Składającej do:
1) zmiany miejsca i sposobu przechowywania rzeczy, chyba że okaże się to konieczne dla
jej ochrony przed utratą lub uszkodzeniem, [4]
2) używania rzeczy, w tym okazania osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do jej
zachowania w stanie niepogorszonym, [5]
3) oddania rzeczy na przechowanie innej osobie, chyba że jest zmuszony do tego przez
okoliczności. [6]
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§5
1. Przechowawca zapłaci Składającej kary umowne:
1) za utratę rzeczy oddanych na przechowanie – w wysokości 10 000 zł,
2) za uszkodzenie rzeczy oddanych na przechowanie – w wysokości 3 000 zł.
2. W razie braku odbioru przedmiotu przechowania w terminie do dnia 31.10.2016 r. Składająca
zapłaci Przechowawcy karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki. [7]
3. Składająca jest uprawniona do potrącenia kar umownych z wynagrodzeniem należnym
Przechowawcy.
4. Składająca jest uprawniona do żądania odszkodowania uzupełniającego (przenoszącego
wysokość zastrzeżonych kar umownych) na zasadach ogólnych k.c. [8]
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§7
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory będą poddane rozwiązaniu przez sąd właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania Składającego.
3. Załącznik do niniejszej umowy „Spis numizmatów” stanowi jej integralną część.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Składająca

Przechowawca

Julia Rusałka [9]

Sławomir Gawęda [9]

Objaśnienia:
[1] Stronami umowy są osoby fizyczne. Warto podać w takiej umowie nr PESEL, adres zamieszkania.
Ułatwia to późniejsze ewentualne dochodzenie roszczeń.
[2] Zamieszczanie w umowie spisu numizmatów jest niecelowe, dlatego lepszym rozwiązaniem jest
zamieszczenie tego spisu w osobnym załączniku. Gdyby przedmiotem przechowania był np. samochód
lub inny pojazd mechaniczny albo urządzenie, parametry służące do jednoznacznego zidentyfikowania
mogłyby zostać wymienione bezpośrednio w umowie.
[3] Wynagrodzenie może być także określone w inny sposób, np. 1500 zł za cały okres płatne po
zakończeniu przechowania.
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[4] Przechowawca jest uprawniony, a nawet obowiązany zmienić określone w umowie miejsce i sposób
przechowania rzeczy, jeżeli okaże się to konieczne dla jej ochrony przed utratą lub uszkodzeniem. Jeżeli
uprzednie uzyskanie zgody składającego jest możliwe, przechowawca powinien ją uzyskać przed
dokonaniem zmiany (art. 838 k.c.).
[5] Przechowawcy nie wolno używać rzeczy bez zgody składającego, chyba że jest to konieczne do jej
zachowania w stanie niepogorszonym (art. 839 k.c.).
[6] Przechowawca nie może oddać rzeczy na przechowanie innej osobie, chyba że jest do tego zmuszony
przez okoliczności. W takim wypadku obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie składającego, gdzie i
u kogo rzecz złożył, i w razie zawiadomienia odpowiedzialny jest tylko za brak należytej staranności w
wyborze zastępcy (art. 840 § 1 k.c.). Zastępca odpowiedzialny jest także względem składającego. Jeżeli
przechowawca ponosi odpowiedzialność za czynności swego zastępcy jak za swoje własne czynności,
ich odpowiedzialność jest solidarna (art. 840 § 2 k.c.).
[7] To postanowienie jest w interesie Przechowawcy. Opóźnienie jest okolicznością obiektywną,
niezależną od woli. Zwłoka musi być zawiniona. Gdyby postanowienie miało być w interesie
Składającego, kary byłyby naliczane za zwłokę w oddaniu przedmiotu przechowania.
[8] To postanowienie jest w interesie Składającego. Dzięki takiemu postanowieniu umownemu
Składający może domagać się odszkodowania do wysokości faktycznie poniesionej szkody, a nie tylko
w granicach ustalonej w umowie kary.
[9] Wprawdzie w przepisach nie jest zastrzeżona forma pisemna umowy pod rygorem nieważności,
niemniej jednak dla celów dowodowych warto umowę użyczenia zawrzeć na piśmie. Do zachowania
pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie
obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów
obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub
dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią
podpisany (art. 78 § 1 k.c.).
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