UMOWA NAJMU ZESTAWU MODELI KOŚCI CZASZKI
Umowa zostaje zawarta w dniu dokonania przez Najemcę akceptacji regulaminu serwisu skelreplica.com oraz złożyła
zamówienie na wynajem zestawu modeli kości, pomiędzy:
Log My Day spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy rtm. Witolda Pileckiego 67
lokal 309, kod pocztowy 02-781 Warszawa. NIP: 5252476638, KRS: 0000352601, reprezentowaną przez: Paweł
Matryba – Prezes Zarządu, zwaną dalej WYNAJMUJĄCYM,
a
NAJEMCĄ – osobą, która dokonała rejestracji w serwisie skelreplica.com oraz złożyła zamówienie na wynajem
zestawu modeli kości.
§1
Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem zestawu modeli kości czaszki (zwanego dalej „zestawem”) i oddaje
zestaw Najemcy do używania.
§2
Wynajmujący oświadcza, że zestaw składa się z:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kości potylicznej,
Kości skroniowej,
Kości ciemieniowej,
Kości klinowej,
Kości czołowej,
Bloku kości szczęki wraz z kością jarzmową,
Żuchwy.
§3

Wynajmujący oświadcza, że zestaw jest w pełni kompletny i wolny od jakichkolwiek wad fizycznych oraz prawnych.
§4
Najemca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wynajmującego jednorazową opłatę (czynsz najmu) w wysokości 320,00
zł (słownie: trzysta dwadzieścia złotych 00/100) za cały czas trwania umowy najmu.
§5
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia wypożyczenia do dnia 1 września 2022.
2. Po wygaśnięciu umowy Najemca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić Wynajmującemu zestaw w stanie
niepogorszonym, z zastrzeżeniem normalnego zużycia. Zestaw należy odesłać na adres:
Log My Day sp. z o.o.
Ul: rtm. Witolda Pileckiego 67 lokal 309
02-781 Warszawa
3. Koszty zwrotu przedmiotu najmu obciążają Najemcę.
4. Najemca zobowiązany jest do dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu przedmiotu najmu od
ryzyka uszkodzenia w trakcie transportu.

§6
1. Najemca nie może oddać zestawu do używania na podstawie odpłatnego bądź nieodpłatnego stosunku
prawnego osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie.
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2. Najemca nie może dokonywać w zestawie zmian ani ulepszeń bez uprzedniej zgody Wynajmującego
wyrażonej na piśmie.
3. Najemca zobowiązuje się do utrzymywania zestawu w stanie niepogorszonym.
§7
Najemca powinien przez czas trwania najmu używać rzeczy najętej w sposób odpowiadający właściwościom i
przeznaczeniu rzeczy tj. w celach naukowych.
§8
Wynajmujący w momencie odbioru zestawu zobowiązany jest sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy w postaci
dokumentacji zdjęciowej, na którym ukarze stan zestawu w chwili odebrania. Ww. protokół należy przesłać
niezwłocznie na adres: biuro@skelreplica.com. W razie niewypełnienia powyższego zobowiązania domniemywa się,
że zestaw w chwili wydania rzeczy był wolny od wad, a powstałe w toku wykonywania umowy uszkodzenia obciążają
Najemcę.
§9
1. W przypadku zniszczenia zestawu lub którejś z jego części, w tym naruszenia zapisów §6 ust. 1 lub ust. 2,
Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu karę umowną w terminie 7 dni od dnia zaistnienia
szkody. Wysokość kary umownej za każdą jedną uszkodzoną kość wynosi: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt
złotych).
2. W przypadku utraty zestawu lub jego części Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu karę
umowną w terminie 7 dni od dnia zaistnienia szkody. Wysokość kary umownej za każdą jedną utraconą kość
wynosi: 100,00 zł (słownie: sto złotych).
3. W przypadku niedokonania terminowego zwrotu zestawu Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w
wysokości 5,00 zł za każdy dzień opóźnienia w zwrocie zestawu. Za termin zwrotu przyjmuję się datę nadania
przesyłki pocztowej lub kurierskiej zawierającej zestaw lub datę osobistego zwrotu zestawu.
4. W przypadku naruszenia zapisów §6 ust. 1 Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 5,00
zł za każdy dzień naruszenia.
§10
Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§11
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§12
1. Wszelkie pisma będą doręczane Stronom pod adresy:
Wynajmujący: ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 67/309, 02-781 Warszawa.
Najemca: dane adresowe podane w serwisie skelreplica.com
2. Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej
kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do
rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Wynajmującego.
Strony wzajemnie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w przedmiotowej Umowie
dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy.
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