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UMOWA PRZECHOWANIA, nr. ……………………. 

 

 

Zawarta  dnia   ……….   w Gdańsku pomiędzy Jarosławem Drewek i Jarosławem Herkt, prowadzącymi 

działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Wysepka s.c. Jarosław Drewek, Jarosław 

Herkt z siedzibą w Gdańsku (80-264), przy al. Grunwaldzkiej 135A, NIP: 584-025-19-71, 

zwanymi dalej Przechowawcą,  

a ……………………………………………………………………, legitymującym się dowodem osobistym 

nr: …………………………………., zameldowany w ………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….., PESEL ………………………………………….. 

zwanym dalej Składającym, 

zwanymi dalej łącznie Stronami, 

o następującej treści:  

 

§ 1 

1. Składający oddaje, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie następujące rzeczy, 

stanowiące własność Składającego: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Miejscem przechowania rzeczy, o których mowa w ust. 1 jest magazyn Salonu Rowerowego 

Wysepka, ul. Grunwaldzka 470 (Hala Olivia), 80 – 309 Gdańsk. 

 

3. Przechowawcy nie wolno korzystać z przedmiotów oddanych do przechowania, chyba że jest to 

konieczne do ich zachowania w stanie niepogorszonym, jak również oddawać ich osobom 

trzecim. 

§ 2 

1. Przechowanie będzie trwało od dnia ……………………… do dnia ……………………………. 

2. Przekazanie rzeczy Przechowawcy oraz ich odbiór nastąpi w miejscu przechowania rzeczy.  

 

§ 3 

Opłata za przechowanie pobierana jest z góry w momencie oddania rzeczy na przechowanie i wynosi 

………………brutto, słownie ……………………………………………………………………………….brutto. 
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§ 4 

1. Przechowawca zobowiązany jest do bezpiecznego przechowywania oddanych mu do 

przechowania rzeczy oraz zobowiązuje się oddać je w stanie niepogorszonym.  

2. Dodatkowo, w cenie przechowania, o której mowa w § 3, Przechowawca wykona przegląd 

techniczny każdego z rowerów, w ramach którego zostaną wykonane następujące czynności: 

smarowanie, regulacja przerzutek oraz hamulców, centrowanie kół, sprawdzenie i dokręcenie 

połączeń śrubowych, napompowanie kół.  

 

§ 5 

1. Składający może odebrać przedmiot przechowania przed upływem okresu przechowania, 

jednakże wówczas zobowiązany jest do zapłaty za cały okres, na jaki została zawarta umowa. 

Tydzień przed datą wcześniejszego odbioru Składający jest zobowiązany telefonicznie lub 

mailowo poinformować Salon Rowerowy Wysepka o chęci odebrania roweru (58 340 38 92 lub 

e-mail: biuro@wysepka.pl). 

2. Jeżeli Składający nie dokona odbioru przedmiotu przechowania najpóźniej w ostatnim dniu 

okresu przechowania Przechowawca może żądać od Składającego zapłaty 5 zł za każdy, 

kolejny rozpoczęty dzień przechowania.   

 

§ 6 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

W sprawach nie unormowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 8 

Umowa została sporządzona  w dwóch jednakowych egzemplarzach, po  jednym dla każdej ze stron.  

 

 

 

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

        Składający                                                                                Przechowawca  
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